
50250 sv ̂  ro 

RELIGIO 
TUDOMÁNYOS, 

TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATH. FOLYÓIRAT 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
NYITRAEGYHÁZMEGYEI ÁLDOZÓPAP, 

PETURI C. APÁT, 

A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOGMATIKA 

NY. R. TANÁRA 

H E T V E N E D I K ÉVFOLYAM 

1911. 

BUDAPEST 
S T E P H A N E U M N Y O M D A R. T . 

1911. 



T A R T A L O M . 

I. Értekezések. 
Lap 

a) Salamon ódái. Székely István dr.-tól 315 
Az ószövetségi szentirásmagyarázat néhány fölada-

táról. Zapletal után Pfeiffer Miklóstól ... 110, 190, 207, 
223, 238 

A hieroglifák és a rosettei kő. Babura László dr.-tól 56 
Az ékirás és Grotefend. U.-attól 121 
Assurbanipal könyvtára. U.-attól 167 
Jégkorszak. Vízözön. Szivárvány. Pironcsák Antaltól 569 
Újszövetségi problémák. Hadzsega Gyula dr.-tól — 33, 53, 

74, 89 
Az újszövetségi kánon és a keleti egyház. U.-attól 

225, 241 
A coelibatus és a szentírás. U.-attól - ... 99, 115 

b) «Az ember tragédiájának» világnézete. Szekeres 
Fábiántól 87 

A franciskánus bölcselet eredete és jellege. Trikál 
József dr.-tól - 200, 217, 230 

A kath. gondolat fejlődésének föltételei. U.-attól ... 561, 
577, 590 

A pszichologizmus és logizmus. Várkonyi Ilildebrand-
tól ... - 614, 630, 643 

Létezik-e állományi változás? Kaszás Rajmondtól 153, 168 
Bölcselettörténeti tévedések. Kiss János dr.-tól 323 
Az óceán mélvségének teleologiája. Némethy Gyula 

dr.-tól - ... 265 
Hogy ír Reinke Istenről? Floznik György dr.-tól — 145, 

161, 177, 193, 210 
A monisták kongresszusa. Hajós Szaniszlótól 554 
Tudományos cabaret. (A monisták.) U.-attól 247 
A föld és az élet történetéről. U.-attól... 598, 616, 632, 647, 

663, 679, 697, 711 
Az ősember az újabb leletek tükrében. Némethy 

Gyula dr.-tól .. 320 
Huszár Elemér dr. cikkéhez. (A messinai föld-

rengésről.) Floznik György dr.-tól 175 
Hol az igazi gyűrű ? Tóth Tihamcrtól ... 4, 17 
Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága. 

U.-attól , 529, 545, 563, 579, 595, 609 
Mazdaznan. (A lélegzők új vallása Budapesten.) 

Jehlicska Ferenc dr.-tól 734 
Dogmának tartandó-e az eretnekek máglyán való el-

égetése ? Stöhr Gézától 226 
Bepillantás a pelagiánok az eredeti bűn ellen foly-

tatott küzdelmébe. Wéber Pál dr.-tól 582, 597 
Immaculata és a ferencrendiek. Molnár Arkant/yal-

tól 673, 689, 705 
Egy lap a «Budapesti Szemléből». (A japán és a 

keresztény vallás.) üudektől... '.. 558 
A csoda hajdan és most. U.-attól 737 
Péter és a többi apostolok. U.-attól. ... ... 367 
Eucharistia a Didacliéban. U.-attól ... 333 
De beata vita. Prónai Rezsőtől ... 721 
A halottégetés. Katona József dr.-tól ... 699, 713, 726, 747 

c) Modern miszticizmus. Trikál József dr.-tól 362 
A tekintély tisztelete, üudektől 465, 481, 497 
Korunk legnagyobb betegsége. Hanauer István dr.-tól 66 
Punctum punctorum. (A nemi kérdés.) Jehlicska 

Ferenc dr.-tól - 122 
Ultraviola sugarak egy koporsó körül. Hajós Sza-

niszlótól 183 
Reformeszmék a böjtről. Kóza Györgytől 186 
A böjt a magyarországi görög szertartású katholiku-

soknál. Szmandray Simon dr.-tól ... ... 232 
A görög egyházi böjt fegyelme. RusznákMiklós dr.-tól 250 
Egy fejezet a búcsúk történetéből. Mihályfi Ákos 

dr.-tól 329 
A szeretet. Veszely Gézától ... 369, 388, 404, 418, 434, 454 
Apathikusok-e a mi szentjeink? Tóth Kálmán dr.-

tól 26, 42, 57, 74 

Lap 

A kedély szerepe az ember erkölcsi életében. U.-attól 
677, 694, 708, 722, 745 

Machiavellizmus. Jehlicska Ferenc dr.-tói ... 262, 280, 297, 
378, 395, 408, 424, 440 

d] Reminiscenciák a «Religio» elhunyt szerkesztőire. 
Breznay Béla dr.-tól 305 

Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei modern 
vonatkozásokkal. Erdélyi László dr.-tól 696, 709 

Szent Margit Élete, mint irodalomtörténeti forrás. 
—th-töl 417 

Pázmány Péter levelei. Dudektől ... 513 
Eorgách és Possevino. T. L.-től 291 
A mohácsi csatavesztés. U.-attól469, 485, 501, 516, 534, 566, 659 
A magyar-boszniai inkvizíció kezdete. Lukcsics József 

dr.-tól 359 
Szepes vára. Pclróczy Miklóstól 388, 401 
Volkra püspök két levele. Ádám Ivántól 113 
Gladius pontificalis. U.-attól 257, 273, 289 
A Cecília-kérdés mai állása az egyház őstörténeté-

ben. Stöhr Gézától 457 
Vita az ókori keresztény művészet eredete körül. 

Fieber Henriktől ... 130, 147 
A keresztények munkaélete Nagy Konstantin előtt. 

Zubriczky Aladár dr.-tói— 87, 102, 135, 152, 198, 214, 260, 
278, 293, 355, 376, 393, 466, 470, 486, 503, 518, 536, 550 

Az egyház és a régi népvallás maradvánnyal. Schiff 
József dr.-tól 105 

Néhány adat a Eelvidék hitújításához. Cserenyey 
István dr.-tól 625 

Adatok a nvitra-zobori kamalduliak történetéhez. 
U.-attól 423, 439 

Az első nyitrai koadjutor-püspök. U.-attól 743 
Pongrácz Imre báró egri kanonok római útja és isko-

lázása. Závodszky Levente dr.-tól 646, 662 
Hofbauer szent Kelemen élete. Breznay Béla dr.-tói 

21, 37, 54, 69, 85, 100, 117, 133, 150, 165, 180, 197, 213, 
228, 245, 260, 27(5, 292, 373, 392, 437, 453, 467, 484, 500 

Manning bíboros, mint keresztény szociálpolitikus. 
Giesswein Sándor dr.-tól 49 

A harmadik velehradi kongresszus. Hadzsega Gyula 
dr.-tói 587 

e) A megüresedett püspöki székek. Dudektől ... ... ... 65 
A debreceni egyetem és a reformátusok. U.-attól... 687 
A papi vizsgálatok reformjáról. Cserenyey István 

dr.-tól 40 
A római pápák fegyelmi rendeletei és a görög egy-

ház. Rusznák Miklós dr.-tól - - t<4 
Motu proprio a privilégium fori-ról. Siposs István 

dr.-tól 702, 719 
Az 1894 : évi XXXII. t.-c. az életben. Siposs Ágostontól 179 
Létezik-e pragmatikai közösség? Turi Bélától 351 

fl A mi katholicizmusunk. Jenei Bélától 531, 547 
Kath. öntudat. Kozma Kálmán, dr.-tól— — ... ... 609 
A kath. egyetemről. Mihályfi Ákos dr.-tól 657 
Komoly szó a feminizmusról. Kemény Kolumbán 

dr.-tól - ' - ... 6, 17, 36 
Keresztény szocializmus és szociáldemokrácia. Isel-

stöger Lajostól 9, 23 
Többet ésszel, mint erővel .Dudektől 111 
Lex minimi. Jehlicska Ferenc dr.-tól 473, 488, 506 
Az abstinens egyesületről. Schiirger Ödöntől 640 
A Szép, abszolút oka. Pironcsák Antaltól 195 
Szent Ágoston eszthetikája. Havadi Barnabástól ... 515 
A keresztény müvészettörténelem köréből. Ferdényi 

Kálmán dr.-tól ... 211 
A nuditások jogosultsága a művészetben. U.-attól... 243 
Egyházi művészetünk védelme és restaurálása. U.-attól 583 
A festmény és tárgya. Kóza Györgytől ... 567 
Az eszthetikai szemlélődés fokai és módjai. Velics 

Lászlótól 81 



Lap 
Kodin és szobrászatunk. Pironcsák Antaltól 357 
Verlaine. Lám Frigyestől 129 
Voltaire az ékesszólás művészetéről. Jehlicska Ferenc 

dr.-tói 137 
Barrés a pusztuló francia templomokról. Nénietluj 

Gyula d/vtól ... 163 
Vallás és művészet. Tállyay Zoltán dr.-tól 372 
Jegyzetek a modern templomépítésről. Szőnyi Ottó 

dr.-tól ... ... ... 433, 450 
A tudományos kutatások megkönnyítése. Grés: Leótól 7 
Bernard Shaw és a cenzúra. W.-töl 275 
A legújabb német irodalmi harc. Schiuarez Frigyes-

től ... ... 520, 537, 551 
A magyar katli. sajtó jövője. Gy. 2'.-tól 303 
Levél a siketnémák intézetéből. Kóza Györgytől... 463 
Bajok középiskoláinkban és esetleges orvosságuk. 

Schiff József dr.-tól (541 
Arról a bizonyos ünneprendeletről. Kóza Györgytől 509 
Vegyesházasok gyónási föloldozása. Plébánostól ... 259 
Néhány szó a hazai román gör. kath. egyházról. 

Siriustól - .. 449 
Az igehirdetés és a keleti egyházak. Iladzsega Gyula 

dr.-tól - 612, 627 
Görög kath. magyar püspökség és magyar liturgikus 

nyelv. U.-attól... ... ... .. 660, 675, 692 
Az új görög-katholikus püspökségről. Szabó Jenőtől 723 
Az egyetemi tanrendből 494 
Mihályfi Akos dr. Dudektöl ... ... 464 
Pór Antal. U.-attól... .. 511 
Fieber Henrik. U.-attól 63 
Fr. W. Foerster. U.-attól ... ... 365 
Apponyi Albert gróf professzorsága. U.-attól 224 
A hetven éves Religio. U.-attól 1 
Tájképek. Bodnár Gáspártól ...236, 253, 284, 314. 410, 427, 

443, 474, 490, 524, 603, 620, 636, 651, 683, 732 

II. Egyház i v i lágkrónika . 

Budapest. Karácsony a falun. 11. — Alea iacta est. 12. — 
Kaas Ivor báró életének és halálának nagy tanulságai 
44. — Örökimádás az esztergomi főmegyében. 76. — 
A keresztény tanítók országos egyesülete 93. — Magyar-
ország teste-lelke, mindene veszedelemben. 107. — Francia 
könyv a szekularizációról. 124. — A szeretet nagy ünnepe. 
139. — Kádár Ambrus emlékezete. 188. — Jubileumi ünnep 
Párisban, Rómában, Berlinben. 234, 251. — A magyar 
tudomány veszedelme. 266. — Az egyház szenvedése Por-
tugáliában. 300. — A zsidókérdés napirendre kerül. 380. — 
A magyar ifjúság püspöke. 396. — A győri püspöki szék-
foglalas. 459. — Aminek már régen meg kellett volna tör-
ténnie. 507. Országos kulturális események. 539. 
A magyar közművelődés ügyében három emlékezetes 
megnyilatkozás. 585. — Látogatás I emesvárott. 634. — 
A legközelebb mull napok néhány eseménye itthon. 635. — 
Visszatekintés idei kath. nagygyűlésünkre. 666, 681, 700, 716, 
739. — A Szent-László-Társulat ötven éves jubileuma. 682. 

Esztergom. Tanulmányutak Keletre. 507. 
Nagyvárad. Francia művészek a falusi templomokért. 283. 
Róma. Karácsonyi audiencia a Vatikánban 29. — Invito Sacro. 

203. — Szemelvények a portugáli szeparációs törvényja-
vaslatból. 381. — A péterflllér félszázados jubileuma. 
410. — X. Pius levele a portugáli szeparációról. 427. — 
X. Pius pápasága. 460. A modernista mozgalmak. 701. — 
X. Pius pápa egy jellemző nyilatkozata. 731. — Az örmény 
kath. püspöki zsinat búcsúzáson a pápánál. 750. 

Bécs. Az osztrák püspöki kar együttes pásztorlevele. 28. — 
A katholikus liivek tömörítése céljából. 108. •— Az új nun-
tius. 219. — Az osztrák ker. szocialisok veresége és annak 
tanulságai. 489, 522. — Éljen a forradalom! 540. 

Salzburg. Az osztrák kath. egyetem. 188. 
Krakó. Ujabb merénylet a vallásszabadság ellen. 508, 539. 
Innsbruck. Messzeföldön senioria a theologiai tanároknak. 

(Hurter.) 77. — Egy német császárról, aki pápa akart 
lenni. 572. — A Canisianum fölszentelése. 618. 

München. Vallás és politika. 220. 
Agosta. Tanulságos statisztikai adatok. 667. 
Mainz. Egy pillantás az új évfordulón a német katholikusok 

hitéletere. 60. 
Münster. A Centrum alapitóinak egyike meghalt. 283. 
Metz. A gyermekség szerepe a kereszténységben. 300. 
Christiania. Krogh-Tonningh halála. 170. — A katholicizmus 

haladása a Skandináv országokban. 602. 
Bruxelles. Egy pillantás a belga katholikusok életébe. 602. — 

Kath. kormánypárt. 749. 

Berlin. A német prot. gondolkodás meghasonlása. 155. — Az 
antimodernista eskü alkalmából. 219. — A vallástalan 
erkölcs legújabb terméke 426. — Szomorú jelek 442. 

Drezda. Kultúrharc a német egyetemeken. 620. 
Luzern. Svájc kath. szivéből. 59. — A katholicizmus felleg-

vára Svájcban. 397. 
Bern. Megtérés halálos ágyon. 409. 
Páris. Nathan terve Lumentől. 169, 188, 203. — Német és 

francia magaviselet az istentelenséggel szemben. 586. — 
Abbé Gayraud halála. 750. 

Lyon. Couillié bibornok a spiritismus ellen. 553. 
Lourdes. Egy könyv egy megtérésről. 572. 
Grenoble. Delit de Catechisme. 619. 
Meaux. Ünnep Bossuet városában. 651. 
Lille. A legéletrevalóbb katholicizmus. 749. 
London. "Az angol katholikusok akcióba lépése a szabad-

kőmivesek ellen. 125. — Az angol nemzet szellemi külön-
legessége. 426. — Az új király és a katholicizmus. 490. 

Madrid. Egy nemzetközi kultúrdühöngés szégyenletes vége. 28. 
Milano. Egy közvetlen közeli korszak megviíágitása. 92. 
Konstantinápoly. A kath. örmények viszálya. 409. 
New-York. Adatok a szabadkőmives harc történetéhez. 301.— 

Adatok az egyházellenes szabadkőműves harchoz. 381. 
Baltimore. A kath. vallás népszerűsödéséhez. 460. 
Japán. Levél a missziókból. 523. Breznay Béla ártól. 

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

BENKÓCZY : Tárkányi Béla élete és költészete. Lám 
Frigyestől ... 13 

VARGHA : Suese a magyar kódexirodalomban. Pfeiffer 
Miklóstól 14 

KÁLMÁN : Ossián költeményei. Dudektöl 1 0 9 
T. KOVÁCS H. : A Baárd leányok. Ugyanattól ... ... ... 126 
GYÁRFÁS : Faludi Ferenc élete. Ugyanattól 2 3 7 
KHISTON : A két Daru testvér. Ugyanattól 2 5 6 
TOLSTO.I : Karenina Anna. Ugyanattól 3 1 9 
JABLONHAY : Taxonyi János élete és erkölcsi példatára. 

U.-attól ... ... * 447 
H A U E R : Katona István emlékezete. U.-attól 4 7 6 
PRÔNAI : A magyar irodalom története. U.-attól ... ... 5 2 6 
K E P P L E R - N É M E I H Y : Több örömet. U.-attól 2 7 0 
BOLANDEN-RADA : A betlehemi kisded. U.-attól 5 7 3 
N Á D A I : Könyv a gyermekről. U.-attól 7 0 2 , 7 1 7 
W A L T E R : Overberg Bernard. U.-attól 141 
BERZEVICZY : A természetfölötti elem Shakespeare szín-

müveiben. U.-attól - 171 
SZITNYAI : Az életfilozófia problémái. U.-attól 1 5 7 
KORNIS : A pszichológia és logika elemei. U.-attól ... 3 2 7 
HERCZEG : Magyar Figyelő. U.-attól.. 46 
GYÁRFÁS : Batthyáneum. U.-attól... 414 
A pannonhalmi főiskola évkönyve. U.-attól 477 
ROUTHIEK-TALLYÁN : A százados. U.-attól 5 4 2 
MIKLÓSSY : A szabadkőművesség önleleplezése. U.-attól 6 5 3 
F A R K A S : A szociális missziótársulat. U.-attól 601 
Veszprémi szociális esték. U.-attól 556 
W I E D E R M A N N : A hit elemzése. U.-attól 5 5 5 
KKOPATSCHEK : Die Trinitiit. U.-attól 142 
GERELY : A katecliezis az apostolok idejében. U.-attól... 2 8 6 
P E L L : Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. U.-attól 3 4 6 
L I N T E L O : Eucharisticum triduum. U.-attól . . . . . . . . . 5 2 5 
W A G N E R : Doctrina de gratia sufficiente. U.-attól 3 5 9 
C A T H R E I N : Kath. világnézet. U.-attót 6 2 3 
GATTERER : Katechetik. U.-attól 5 0 9 
BANÜIIA : Krisztus és a modern társadalom. U.-allól... 6 6 8 
M I H Á L Y F I : Egyházi beszédek. U.-attól (il 
C Z E J Z E L : A szentferencrendiek Nyitrán. U.-allól 4 9 2 
Zubriczky, 'l'rikál, Kiss hilvédelmi füzetei. U.-attól 733 
Huszár, Wiedermann hitvédelmi füzetei. U.-attól ... 751 
Kármán és Kollonits. U.-allól 23 
ZELENYAK : Neurasthenia. U.-attól 3 0 
BOCHKOR : Előadások: Hammurabi törvényei. U.-attól 94 
G E R I T Z : Entstehen, Sein, Vergehen. Tichy Sándortól... 31 
L E DANTEC : A biologiai lilozofia elemei. Csepela Lajos 

rfj-.-tól - - 78 
GRASSEL : Les limites de la biologie. Madarász István 

dr.-tói - 573 
DASTRE: La vie et la most. U.-attól . 6 6 9 
KOZÁRI Emberi okmányok a tegnap, ma és holnap iro-

dalmából. Schütz Antal dr.-tól 46 
OVERMANN : Die Weltanschauung in Madách's «Tragödie 

des Menschen». Dudektöl 77 
W A L L A C E : The World of Life. Némethy Gyula dr.-tól 2 5 5 , 2 7 0 
TUKA : A szabadság. Hanuy Fei enc dr.-tól 3 9 7 , 4 1 2 , 4 2 8 , 4 4 5 
Science et Foi természettudományi füzetei. Madarász 

István dr.-tói — 431 



Lap 

NOVIKOV : La critique du Darwinisme social. Jehlicska 
Ferenc dr.-tói - 462 

W E R D E N I C H : A természetbölcselet kézikönyve. Rott Nán-
dor dr.-tól : - - ... 541 

Néhány megjegyzés egy pedagógiai cikkre, dxf-tol ... 29 
GIBON : Où mène l'école sans Dieu. Madarász István dr.-tói 108 
STEIN : A társadalom. Gallovich Jenő dr.-tói ... 156 
l'ére Felix szociális konferenciái. Jehlicska Ferenc d/'.-tól 255, 

268, 287 
W A G N E R : Das natürliche Sittengesetz. Faragó Jánostól 4 7 8 , 4 9 0 
F O E R S T E R : Jugendlehre. Tóth Kálmán dr.-tól 5 4 2 , 5 5 7 
GERIGH : Alte und neue Aufgaben der Moral. Jehlicska 

Ferenc dr.-tói.. - - - 591, 605 
F Ö L D E S : A szocializmus. Csepela Lajos d/'.-tól 684 
STEIN : Az alkoholizmus. U.-attól 751 
Adalék Podmaniczky István életéhez. T. L.-től.. 94 
Adalékok a XVI. századbeli nyitrai püspökök életéhez. 

U.-attól - - - ... 204 
Uj segédkönyvek az egvháztörténelem tanításához. Tóth 

Tihamértól ... ... 2Ö6, 301, 382 
LAAK : Harnack et la miracle. Urbányi d/'.-tól ... 302 
SZKNTIVÁNYI : A gyulafehérvári Codex aureus. Babura 

László dr.-tói... ... 461 
F Ü L Ö P : Királyi hercegnő a kolostorban. Lám Frigyestől 590 
Lorettó kritikusaihoz. Midlinszky Józseftől 605 
P A U L U S : Protestantismus und Toleranz im XVI. Jahr-

hundert. Stöhr Gézától 622 
RITTELMEYER : Nietzsche und die Religion. Wéber Pál 

dr.-tói - 638 
XXI-e congres eucharistique international. Montreal. 

Hanauer István d/'.-tól ... 670 
W E B E L : Til Riemenschneider. Stöhr Gézától 685 
GASQUET-RADA : Ward Maria. Breznay Béle dr.-tól ... 718 
Tájékozásul a keleti egyház hittudománya körében. 

U.-attól 127 
F R A N K : Der Fluch in der Religion der Liebe. Tichy 

Sándortól ... 173, 190, 206 
Szabadkőműves emlékeim. Kóza Györgytől 383 
WESTERMARCK : Az emberi házasság története. Csepela 

Lajos d/'.-tól ... 461 
GNAUCK-SIMON : Szervezzük a munkásnőket. U.-attól.... 7 3 6 
VEITH : Die Worte der Feinde Christi. Jehlicska Ferenc 

dr.-tól 142, 159, 173 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Első sorainkat ez évben kivételesen magának a folyóiratnak, a nagy múltú «Religio»-
nak szenteljük. 

A sok fiatal hajtás között, a ma már szépen meggyarapodott kath. napi és időszaki 
sajtó körében ő a legidősebb. Most lépett 70-ik évfolyamába. Tehát jubileumot ül. Egy-
korúja nincsen, magában áll a nagy idők öreg tanuja. A ki jóval később keletkezett mellette, 
az «Idők Tanújából» a mult század 60-as éveiben kifejlődött «Magyar Állam», az is kimúlt 
m á r ; a többiek, a későbbi unokák pedig, a kik most vívják az Úr harcait, mind csak az 
utolsó 2—3 évtized alkotásai. Ha tehát a közmondás is azt tartja, hogy: tiszteld az ősz 
hajat, illő, hogy a mai napon róla beszéljünk. 

Ott, azon a talajon s abban az időben keletkezett, melyet mi már nem i smerünk: 
az általunk kiváltságosnak gondolt, az ő első évfolyamainak följegyzései szerint pedig igen 
szomorú időben, az államegyház utolsó évtizedében. Akkor, midőn magyar kath. egyházunk, 
II. József uralma s a külső forradalmi áramlatok tartós és a magyar katholicizmus vezetői 
által sajtó útján nem ellensúlyozott romboló hatásai után, lelki ronccsá válva, még uralkodó 
volt, de már csak azon a címen — mint akkor mondták — mivel mindenki uralkodott 
rajta. Az egykori «avita, haereditaria religio» a mult század elején elvesztette a lelkekre 
gyakorolt minden befolyását s csupán a helytartótanács rendeletei tartották benne az 
életet. Két oldalról is fenyegette az elsorvadás veszedelme. Egyrészt a főkegyúri jog elfajulása 
elfojtott benne minden szabadságot (még az 1822-iki nálunk utolsó nemzeti zsinat határozatai 
is a helytartótanács fiókjába kerültek) s erkölcsi erejének imponáló kifejtését; másrészt 
a múltból fönnmaradt anyagi előnyei népszerűtlenné tették őt és papságát mindenki előtt. 
Ama félszázad országgyűlési naplói szerint hihetetlen módon elvesztette minden tekintélyét 
és tiszteletét. A diétán ugyan ott ülnek még káptalani követei, a papság tizedet szed és adót 
nem fizet, kiváltságos (innen még ma is, a nagyon változott időben, a dúsgazdag magyar 
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egyház emléke); de nem szellemi irányító erő többé, hanem egy a múltból fönnmaradt 
megviselt kolosszus, melynek minden fala repedez, melyet száz vihar ledöléssel fenyeget. 

Ebben az időben keletkezelt a «Religio». 
Szaniszló Ferencnek, a központi szeminárium elöljárójának (a későbbi nagyváradi 

püspöknek), a lelkek megrendülése miatt fájó szivében támadt végre az eszme, hogy 
1841-ben megindílsa a «Religiot és Nevelés»-t; nem azért, hogy egyháza kiváltságait 
megmentse, ez hiú gondolat lett volna, miután azok nem voltak többé megmenthetők; 
hanem azért, hogy legalább hallassa az eszményi katholicizmus szavát, melynek hangja 
szinte kiveszett volt a közéletből és a sajtóból. Hiszen sajtója akkor csak a katholicizmustól 
elfordult liberalizmusnak volt. 

Ilyen viszonyok között keletkezett a «Religio» s a 60-as évekig napilapokat, folyó-
iratokat, szóval mindent pótolva, egyedüli organuma volt a magyar katholicizmusnak. 
A jobb lelkek legalább benne felelhettek, benne szólhattak fölvilágosítólag az egyház ellen 
mindenfelől irányított száz és száz támadásra s a fölburjánzott sok előítéletre. Kevés volt 
ez persze, az akkori dúsgazdag egyházi vagyont s a kiáltó szükségleteket tekintve hihetetlenül 
kevés, de hát legalább volt már valami, volt a magyar katholikusoknak hetenkint egyszer, majd 
kétszer megjelenő folyóiratuk, teljesen abban a nagyságban és formában, mint a mai «Religio». 

Hasábjain küzdött Szaniszló és munkatársai az ugyancsak 1841. júniusában meg-
indított s Kossuth Lajos által szerkesztett «Pesti Hirlap» katholikusellenessége ellen. Ez a 
«Religio» irányította a kath. hangulatot Somogyi Károly (későbbi esztergomi apát-kanonok) 
szerkesztése alatt az 1848-iki válság, illetőleg átalakulás nehéz napjaiban. Hogy milyen volt 
abban az időben ennek a nagytudású s igazán kath. érzelmű férfiúnak a helyzete az 
egyetlen kath. lap (folyóirat) élén, legjobban mutatja az eset, hogy majdnem orgyilkosságnak 
esett áldozatul. Utána az előbbi segédszerkesztő, Danielik János (a későbbi egri püspök-
kanonok), lett szerkesztő s 1850-től kezdve kereste a külső s belső bajokkal kiizködő egyház 
számára a megerősödés útjait és módjait a Bach-korszak idején. Egyideig szünetelnie is kellett 
a lapnak, mert nagyon nehéz idők voltak azok; majd Zalka János egyetemi tanár (a későbbi 
győri püspök) vette át a szerkesztést. 

Izzó idők, fölfordult állapotok. 
Ezen nevezetes 40—50-es s egyházunkra annyira válságos évek egyháztörténelmét 

eszerint leghívebben a «Religio» akkori évfolyamaiból lehet megismerni; az élet szomorú 
közvetetlensége szól belőlük. A hazával különösen a papság fegyelmi élete is nagy 
zátonyra került, a szabadság szép eszméje az életben sok emberben szabadossággá fajult. 
Egyházunk sokáig nem tudta kiheverni a bajokat, bármennyire buzgólkodott is Scitovszky 
hercegprímás a többi között a lelkigyakorlatok tartása s a kolostorok látogatása körül. Az 
«Új Magyarország» államilag és egyházilag nagyon nehezen tudott nyugvó pontra jutni s 
új helyzetében megszilárdulni. Ezekről a vajúdásokról sokat-sokat olvashatunk a «Religio»-ban. 

A 60-as évekkel bekövetkezett az alkotmány visszaállításának az ideje s a folyóirat 
szerkesztését az erős kezű Palásthy Pál egyet, tanár (később esztergomi püspök-kanonok) 
vette át, egyúttal egyházpolitikaivá változtatván át a folyóiratot. Az 1866—7. években jutott a 
«Religio» befolyásának tetőpontjára, azzal különösen, hogy egyrészt egy kath. párt, másrészt 
egy helytálló kath. napilap fölállításának szükségét fejtegette és emiatt erős harcot folytatott 
Deák—Andrássy—Eötvös liberalizmusa s Lonkay gyenge «Tanodai Lap»-jai, majd «Magyar 
Allam»-a ellen, nem tartván a szerkesztőt képesítettnek oly fontos ügy képviseletére. Minden 
számnak nagy részét maga Palásthy írta tele s annyira népszerűvé lett, hogy mindenütt , 
még a Nemzeti Kaszinóban is a többi lapok között úgyszólván elsőnek keresték a «Religio»-t, 
hogy olvassák fejtegetéseit. Palásthy erős tollával s meggyőződésének leplezetlen föltárásával 
annyira kényelmetlen lett a politikai tényezőknek, hogy Simor prímás Palásthyt, az egyetemi 
tanárt s kassai papot végre Esztergomba vitte be kanonoknak. 
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Színtelenné is lett a «Religio» Pollák János egyet, tanár (később pécsi kanonok) 
szerkesztésében ; nemsokára azonban az első autonómiai kongresszus s a vatikáni zsinat 
idején 1870-ben Cselka Nándor (később püspök s budapesti érseki helynök) kezében ismét 
nagy katholikus feladatok vártak rá s midőn a zsinati tárgyalások alatt fönnt és lent 
annyian ingadoztak nálunk, kivált a pápai infallibilitas körül, a «Religio» a leghatározottabb 
kath. álláspontot képviselte, helytállt s igyekezett meggyőzni az elfogultakat. 

A 70-es évek óta három szerkesztője volt: Hornig Károly báró egyet, tanár, 
a mostani veszprémi püspök, majd 1879 óta (egyhuzamban 27 évig) Breznay Béla dr. 
egyet, tanár, 1906 óta pedig, a kor újabb viszonyaihoz idomított programmal, a jelenlegi 
szerkesztő. 

Ilyen múltra tekinthet vissza ma a 70 éves «Beligio». Pályafutása alatt nagyban 
változtak körülötte az idők és emberek s tanuul híva régibb évfolyamait: a beállott változás 
örvendetes. Jó. Határozottan jobbak ma az egyházi viszonyok, mint a minők első szer-
kesztőinek idejében voltak. A vallásos érzés, a kath. öntudat ma mélyebb és általánosabb, 
a papság fegyelmezettebb és munkásabb, mint régebben volt. A kath. sajtóorgánumok egész 
serege nőtt ki az egykor egyedül álló «Religio» körül, sőt megvalósult Palásthy egykori 
álma is: van keresztény párt is a parlamentben. Ha Palásthy szavára hallgat a libera-
lizmusban úszó akkori klérus és kath. világi elem, hol volnánk mi m a ? 

Az öreg «Religio» tehát megnyugvással tekinthet vissza mindezekre, mert hivalkodás 
nélkül mondhat ja : quorum pars magna fui. Nehéz, igen nehéz viszonyok között küzdött 
rendíthetetlenül a katholicizmus igazaiért, sokáig, évtizedeken át magában, azután karöltve 
másokkal. Ez pedig oly érdem, melyet tisztelettel honorálni illik. 

Ma már sokan nem ismerik ezt a multat, tartoztam tehát vele érdemes elődeimnek, 
hogy én, a gyenge epigon, a jelen ünnepies pillanatban elbeszéljem az új nemzedéknek, 
mit tettek, mennyit tűrtek és dolgoztak, míg az újabb jobb, legalább vallási szempontból 
határozottan jobb viszonyok bekövetkezhettek. 

A «Religio»-nak azonban csak a múltja öreg, munkaereje ma is, 70 éves korában, 
friss és nagyrahivatott. Egyházának szeretete és embertársainak java ma sem engedi meg-
bénítani erejét. Van erőteljes programmja, mely hivatást jelöl számára, hogy nincs kétféle: 
papi és világi, hanem csak egy katholicizmus, melyet mindnyájunknak ismét ismernünk 
és szeretnünk kell, mint a hogy ebben egyek voltak őseink, papok és világiak, a XVIII. 
századbeli romboló «aufklärismus» előtt a XVII. században és az előtt. Ezt a nagy eszmét a 
tudomány felvilágosító eszközeivel szolgálva, nem engedi a «Religio»-! megöregedni az a 
lelkes itjú gárda, mely ismét olv szép számmal sorakozott köréje s nem engedi megvénülni 
a kath. közönség se, mely nagyobb számmal járatja, mint bármikor valaha. Igaz, hogy 
vénsége dacára ma is olyan, mint a mult század 40-es éveinek írói voltak, szegény és 
vagyontalan. Idealismusának szellemi értékével nem tudja fizetni a nyomdát se teljesen, 
mert mellékutakat és mellékjövedelmeket nem ismer. A zakatoló gépek nagyobb igényeket 
támasztanak vele szemben, mint az ellenfelek, a kiket meggyőzni törekszik. Azért, lia a 
maecenások kora nem járt volna le, megérdemelné történelméért s a még végzendő nagy 
munkájáért , hogy valaki anyagi alapját megvesse. Hetven év alatt tett annyi szolgálatot a 
katholicizmusnak, hogy valaki gondolhatna erre. 

A jövő azonban Isten kezében van s mi bizunk benne. A «Religio» szegénysége a 
«szemérmes szegény» szegénysége, ki nem mutogatja magát az utcán. Az olvasója bizonyára 
nem is sejti, hogy egy szegénnyel van dolga. Legyen hát úgy! Ha kell, legyen hát az anya-
giakban szegény, csak tartalmával legyen mindig méltó a katholicizmushoz, melyet teljes 
lélekkel szolgál és törekvéseivel legyen, maradjon méltó ahhoz a nagy és dicső mullhoz, 
melyet annyi küzdelem között eddig befutott. 

Mienk a munka, Istené a dicsőség! Dudek János dr. 
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Hol az igazi gyűrű? <i,> 
Sekély gázlók vagy ingoványok fölött tombolhat 

akár orkán is, magas és tartós hullámokat soha nem 
fog" azokból kiváltani; habzó taréjú méteres hullá-
mok csak tiszta, mély tavak, mérhetetlen tengerek 
felszínén tornyosulnak és zajlanak sokáig, órákhosz-
szat még a vihar eliilése után is. így van ez nem-
csak az Atlanti- vagy Csendesoceánon, hanem abban 
a beláthatatlan nagy birodalomban is, a minek 
emberi lélek a neve. Nem akkor kellene-e a lélek-
nek a legnagyobb felindultságbau hullámoznia, mikor 
egy örök következményekkel járó lépésre határozza 
el magát : búcsút vesz a vallástól, a melyben szüle-
tett, de a mely neki már nem elég és elfogad egy 
másikat, a melyben az igazságot akarja megtalálni. 
Hiszen igy is történik ez. Érezhetjük áttérésekkor az 
öröm megnyilatkozásait, a mik meg-megrengelik 
az áttérők lelkét. De ugyan meddig tart ez a lélek-
hullámzás? A keresztség felvételéig, az áttérés nap-
jáig, vagy talán még egy hétig utána és aztán megy 
minden a régi módon, ismét előlép a régi ember a 
régi fogyatkozásokkal, mintha semmi változás sem 
történt volna. Ezek azok a kilengésre képtelen em-
berek, kiknek nemcsak lelkük, de sokszor talán 
indokaik is az áttéréshez ilyen sekélyek, felületesek, 
vagy épen nem a legtisztábbak. 

És vannak kivételek is? 
Igen vannak, hiszen fehér hollót is lehet találni. 

Pár hónappal ezelőtt tért át egy tudós protestáns 
egyetemi tanár a kath. vallásra. Egy tudós, a kit 
tudománya hozott közénk ; egy hívő tudós, a milyen-
ről a X. kath. nagygyűlésen tartott felolvasásában 
Székely István dr. mondotta, hogy többet ér egész 
sorozat hitvédelmi könyvnél ; már magas állású férfi, 
a ki tehát áttérésével nem előmenetelre számított, 
sőt ezzel a lépésével állását tette kockára a hallei 
egyetemen; és mégis átjött, mert hozta, űzte a meg-
győződése. Évekig tépődött, hullámzott lelke a két-
ségek közt ; de nem hiába volt mély ez a lélek, nem 
hiába volt egyedüli célja a tiszta igazság felismerése: 
évek küzdelme után pár hónappal ezelőtt széthang-
zott Európán egy diadalmas léleknek kiáltása, a mit 
Ruville megtérése alkalmából kiáltott, könyvének 
címlapjára írt fel: Zurück zur heiligen katholischen 
Kirche ! 

De talán azóta megnyugodott ez az örvendő 
lélek? Talán alig történt meg az átlépés s a lelke-
sedés is véget ért, mint azt annyiszor láthatjuk! 
Nem ; a mély tengeren tartósak a hullámok és Ruville 
lelke még ma is, hónapokkal megtérése után forrong, 
emelkedik, nem tud nyugton lenni a megtalált igaz-
ság fölött való örömében. Megtérésekor közzétett 
müvéből, annak meleg hangjából már látszott, hogy 
lángra lobbant lelkében az a tüz, a mit a Megváltó 
hozott a földre ; látszott, hogy örömében az lenne a 
legnagyobb boldogsága, ha minél több lelket vezet-

hetne végig azon az uton, a mit ő megtett. Ennek 
az örvendező léleknek hullámai termelték, ennek a 
tűznek fénye ragyogja be Ruvillenek most megjelent 
második könyvét is.1 

0 fontos lépést tett, a legfontosabbat, a mit az 
életben tehetünk : elhagyta protestáns vallását, mely-
ben született és katholikussá lett. A hírneves paeda-
gogus, Foerster, ki még protestáns, de ki már szin-
tén nagy lépéseket tett a Róma felé vezető uton, 
legújabb művében2 Ruville első könyvéről lekicsiny-
lőleg nyilatkozik, felfogását az egyházról szűknek, 
felemelő és lelkesítő távlatokban hiányosnak tartja. 
Ne higyjük el Foersternek e könyve nyomán azt, 
a mit az ellenséges tábor örömujjongva akar belőle 
kimagyarázni, hogy t. i. Foerster «észre tért» és vissza-
fordult Róma felé vezető útjáról. Hiszen nagyon 
érthető, hogy a még kívül álló Foerster a már nálunk 
levő Ruville érzéseit, a mik túl meg túl eltöltik a 
lelkét, nem tudta megérteni; nem érezte a tüzet, 
a mely e konvertitának «vallomásai és élményei» 
mögött izzott ; nem látta azt az ezernyi embert, a kik 
dobogó szívvel és könnyes szemmel olvasták egy-
huzamban elejétől végig ezeket a vallomásokat. Nem, 
nem. Hiába magyarázgatom én annak, a ki egy sötét 
decemberi estén künn fagyoskodik az utcai metsző 
szélben, hogy mily pompás itt a szobában, a meleg 
kandalló mellett, ő soha azt úgy átérezni nem tudja, 
mint én. 

A kit nem elégített ki az első könyve Ruville-
nak, olvassa el ezt a másodikat, a melyben a szerző 
vezető fáklyául kínálja a lelkében még mindig lo-
bogó örömlángok fényét és minden igazságot szom-
jazó léleknek meg szeretné mutatni, hol található 
meg az igazság, az igaz vallás. Mert hogy megtalál-
ható, arra bizonyíték az ő lépése ; bizonyíték és egy-
úttal vigasztalás is az iránt, hogy nem kell életün-
ket azzal a lélekmorzsoló, energiátfagyasztó gondo-
lattal áttengetni, hogy egyik vallás ép oly jó, mint a 
másik, egyikben ép annyi az igazság, mint a másik-
ban, de hogy hol a teljes igazság, nem lehet tudni. 
Persze sokan választják ezt a kényelmes álláspontot, 
hiszen az évek óta taposott uton járni nem fárasztó. 
De jönnek pillanatok, a mikor felvetődik a kínzó 
alternatíva: Az igazság meg nem osztható; igaz val-
lás csak egy lehet, vagy itt, vagy ott. Nem lehet az, 
hogy a bölcs Náthán három gyűrűje közül fel ne 
lehetne ismerni az igazit. Kell birnia a valódi gyűrű-
nek oly sajátos ismertetőjellel, vagyis az igazság bir-
tokában levő vallásnak kell oly tulajdonságának 
lennie, a melyik abban föltétlenül szükséges és más 
vallásoknál hiányzik. 

És most az olvasó elindul egy történettudós 

1 I)r. Albert von Ruville : Das Zeichen des echten Rin-
ges. XIV + 166 S. Berlin. 1910. Hermann Walther Verlags-
buchhandlung. 2'50 M. 

2 F. W. Foerster : Autorität und Freiheit. Kempten u. 
München. 1910. 150. 1. 
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kalauzolása mellett a világtörténelem labirinthusai-
ban; végiglapozza a Szentírást, áttekinti az egyházak 
életét és fürkészi, kutatja, mit hangsúlyoznak ezek, 
mit kívánnak meg az igazi vallástól. Tudós vezetőnk 
azt állítja, hogy az igaz vallásnak egy erény a föl-
tétlen ismertetőjele: az alázatosság. Az az alázatos-
ság, a mely nem a gyenge, tehetetlen meghunyász-
kodása az erős előtt, hanem szives készség és öröm 
mások szolgálatában, saját akaratunk háttérbe szorí-
tásában. Az az alázatosság, a mit jogtalanul bélyegez 
meg a világ gyengeség névvel, mert hiszen épen ez 
forrása a legteljesebb tevékenységnek. Az az aláza-
tosság, a mely földre szegzi ugyan tekintetünket, de 
hát jól teszi; hasznos nekünk arra emlékezni, a m i -
ből vagyunk és a mivé leszünk, hogy aztán annál 
készségesebbek legyünk az Isten segítő erejének be-
fogadásában, kötelességünk teljesítésében,felebarátunk 
javának szolgálatában. 

De ha megtaláltuk valamelyik vallásnál ezt az 
alázatosságot, tényleg rátaláltunk akkor az igaz 
vallásra ? 

A történelem ismerője e kérdésre tagadó választ 
nem adhat. A hol csak felleljük az igaz vallás nyo-
mát, mindig rajta volt azon az alázatosság ismertető-
jele. Ádám a bűnbeesés előtt birtokában volt Isten 
igaz ismeretének, de alázatos is volt. Hogy ez a vi-
lágos istenismeret nem lehetett utódainak örökségévé, 
csak a gőg okozta, az emberi kevélység legelső meg-
nyilatkozása. A bűnbeesés után apáról-fiúra szállott 
a vallási hagyomány, de nemzedékről-nemzedékre 
homályosult is az igazság fénye, csak a kiválasztott 
zsidónép tudta azt tisztán megőrizni az Istentől kül-
dött próféták segítségével. Ezek a próféták nem kö-
veteltek királyi tiszteletet maguknak, nem maguknak 
foglalták le az utolsó szót ; csak Isten parancsának 
engedelmeskedve fogadják el a tisztséget és állandóan 
a jövőre mutatnak, egy eljövendő korról szólanak, 
tehát alázatosak voltak. Nem tolták fel magukat új 
vallásalapítóknak, a mint hogy az igaz vallást ember 
nem is alapíthatja, mert ha kimagaslik a tömegből, 
elfogja az emberiség ősi ellensége, a hiúság és alá-
zatossága legjobb esetben is látszólagos alázatos kül-
sőségekben merül ki. Igazi vallásalapító csak az 
lehetett, a ki nem felemelkedett az emberek közül, 
hanem a kinek leereszkednie kellett az emberek 
közé. 

A ki pedig erre a leereszkedésre vállalkozott, 
maga az Isten volt. Egyedül Ő tudott eleget tenni 
mindazon követelményeknek, a miket egy vallás-
alapítótól várunk; egyedül Ó taníthatta a földöntúli 
igazságokat kellő biztossággal és főleg egyedül Ő 
tudott alázatosnak maradni akkor, mikor végtelenül 
fölöttünk állott. Tőle nem alázatossági gyakorlatokat 
tanultunk, hanem az alázatosság szellemét. 

Isten nagy kegyelme folytán tehát ismét birto-
kában volt az emberiség az igaz vallásnak. De hiszen 
birtokában volt egykor már az első ember is! Mit 

ért volna ez a puszta tény, ha Krisztus nem gondos-
kodik arról is, hogy az általa hirdetett tanok tiszta-
sága el ne homályosodjék, ha nem ígéri meg apos-
tolainak a Szentlélek segítségét! Az apostolok a leg-
alázatosabb szívvel fogadják a nagy ajándékot. Meg-
kezdődik az egyház terjeszkedése, megalakulnak az 
első egyházközségek, a melyeknek fejei alázatos vi-
szonyban állanak Krisztussal és az apostolokkal. 
Nézzünk végig századok egyháztörténetén: mindenütt 
csak alázat, engedelmesség a legkisebbtől a legna-
gyobbig; az alázatosság eltörülhetetlen jegyét fedezi 
fel a történetismerő szeme nemcsak a katakombák 
homályában, hanem azon világias századok ragyo-
gásában is, a mikor egyes egyházfőket is hatalmába 
kerített az ember ősi ellensége, a hiúság és gőg. 

Mert bizony a kevélység soha sem aludott. Alig 
távozott az Úr apostolai közül, azonnal felütötte 
fejét és kemény tusába kezdett az alázatossággal, hogy 
párviadaluknak többé vége se legyen. Az első téve-
dés, a mely legelőször kelt birokra az egyház fejle-
dező fájával, a gnózis, a kevélységnek a műve volt; 
annak a kevélységnek, a melyik túltette magát az 
egyház tételein s jogot követelt ahhoz, hogy Krisztus 
tanait önkényesen átgyúrhassa. Az egyház kimondta 
a «non possumus»-t, és a püspökök alázatossága 
legyőzte a kevélység legelső művét, a mint hogy 
ugyanezen az erényen tört meg a későbbi eretnek-
ségek ereje is. Mert a mint a hivek számával egye-
nes arányban kezdtek terjedni a tévtanok is, be kel-
lett látni, hogy a krisztusi tanok megóvása lehetet-
len, ha nincs egy központ az egyházban, a melynek 
útmutatásait minden kételyben követni lehet. Ez a 
belátás vezetett a Krisztus által alapított primátus 
teljes értékeléséhez és kifejlődéséhez; nagy egyházfők 
hajlanak meg teljes alázattal a pápa rendelkezései 
előtt és kialakul az egész egyház alázatosságáról 
tanúskodó mondat : Ubi Roma, ibi ecclesia. 

Viszont a hol az alázatosság erénye kipusztult, 
ott diadalra jutottak a tévtanok. Bármint szépítsék a 
dolgot a görögkeletiek, bármily igyekezettel sorolják 
is fel a dogmatikai különbségeket, soha azt az állí-
tást nem tudják megcáfolni, a mely szerint a keleti 
egyházszakadásnak az alázat hiánya, a gőg, a kon-
stantinápolyi patriarchák kevélysége volt a főoka 
akkor, a mikor Róma alázatos lélekkel dolgozott az 
egység megőrzésén. De épen azért, mert ez volt az 
igazi oka a szakadásnak, élhet bennünk a remény, 
hogy — mint Ruville történetismerő lelke jósolja — 
ha a magukra hagyatott keletiek kevélysége meg-
törik a szomorú történelmi tapasztalatokon, nem 
fognak annyira húzódozni az elhagyott egyházba 
való visszatérés gondolatától : «De ha már eddig nem 
történi meg!» kételkedik valaki. Igen, eddig nem 
történt meg; de ne feledjük, hogy az egyház törté-
netét nem évtizedekkel, hanem legalább is évezre-
dekkel mérik. 

Tóth Tihamér. 
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J(omoly szó a feminizmusról. (Ii) 

Útszéli frázissá vált immár a mondás, hogy 
természet és kultura egymásnak halálos ellenségei. 
Valóban, mióta a kultúra megjelent a földön és 
helyet követelt magának a természet világában, e 
két világhatalom harca állandó jelensége a törté-
nelemnek és az emberiség fejlődésének nagy krízisei 
nem egyszer mint e kettőnek összeütközései tűn-
nek föl. 

Ez a harc a társadalmi ember boldogságáért 
folyik és ama két világhatalom ellentétének harmo-
nikus kiegyezcetése lesz mindenkor mértéke az 
egészséges kulturális előhaladásnak és vele az ember 
boldogságának is. A természet legnagyobb jótevője 
az embernek, de egyben zsarnoka is. Bőségszarujá-
ból egyaránt osztja a jót és rosszat s az emberi 
észnek legnemesebb feladata megfékezni, hatalma 
alá hajtani a természet ellenséges erőit. De jaj, ha 
ebbeli törekvésében átlépi a neki megszabott határt, 
ha erőszakosan behatol a természet világába és ezt 
kiforgatja ősi, szent jogaiból. Az ilyen határsértéseknek 
rendszerint súlyos társadalmi krízisek az elmarad-
hatatlan következmenyei és az ember boldogsága 
keserűen sinyli meg az ilyen megrázkódtatásokat. 

Vessünk csak egy futólagos tekintetet jelen 
társadalmi viszonyainkra és hasonlítsuk össze a 
múlttal. Kevesen lesznek közöttünk, kik a középkorért 
a maga egész szellemi és anyagi berendezésében 
lelkesedni tudnának és azt újra életre támasztani 
kivánnák. De hogy az ember akkor boldogabb, egész 
lelki világa harmonikusabb volt, egészen bizonyos. 
Pedig hát az életnek végső célja nem az ismeret, 
tudás, ügyesség, hanem a boldogság. Ezen főcél mel-
lett aztán nagyon mellékes az emberre nézve, vájjon 
pislogó mécs vagy villamos reflektor veti-e fényéi 
útjára ; hogy gyalog, kordén baktat vagy száguldó 
automobilon teszi meg útját. S ha most e szempon-
tot a jelenre alkalmazzuk, ha számba vesszük az 
egyik oldalon ama bámulatos alkotásokat és vívmá-
nyokat, melyeket az emberi ész az emberiség földi 
boldogítására azóta létrehozott, a másik oldalon 
pedig jelen züllött társadalmi viszonyainkat, a kétsé-
gektől, a fölkeltett, de ki nem elégített vágyaktól gyö-
tört modern lelket — nem kell-e mint kétségtelen 
tényt megállapítanunk, hogy az ember boldogsága, 
belső összhangja és nyugalma épen nem tartott lépést 
az emberiségnek anyagi és szellemi téren való rop-
pant előbaladásával. 

E szomorú jelenséget mint számos visszáz tényező-
nek eredőjét tekinthetjük ugyan, de valamennyit 
összegezhetjük modern kulturánk természetellenes 
irányzatában. Az emberi ész féktelen törtetésében a 
természet örök és változhatatlan törvényei ellen 
támad, ezeket félreismerve vagy elvakult gőgjében 
el nem ismerve, önmagát tolja föléjük és ahelyett, 
hogy a természetet fékezni, irányítani és nemesíteni 

törekednék, mélyen belevág testébe. Ezt szembe-
tűnően igazolja korunk betegségének egyik legfel-
tűnőbb szimptomáj a : éles vallásellenes irányzata poli-
tikai, társadalmi stb. téren. Az emberi lélek vágya a 
természetfölötti után a természet, az ösztön szüksé-
gességével nyilvánul meg. Nem kell-e azért minden 
törekvést, mely e vágyat a lélekben elfojtani vagy 
kiölni igyekszik, természetellenesnek s mint ilyent 
kulturellenesnek minősítenünk? Ily értelemben leckéz-
teti meg napjaink egyik pesszimisztikus (s épen nem 
keresztény szellemű) társadalombölcsésze1 a racio-
nalizmust, midőn úgy nyilatkozik, hogy a tömeg 
számára mindig a vallás lesz az utolsó menedék az 
élet nyomoruságával szemben2 és ezáltal az egyház 
hatalma sokkal erősebb alapot nyer, mint az államé, 
mert az egyház a tömeg természeti szükségletét elé-
gíti ki s ezért állása örök, mint magának a tömeg-
nek léte. 

Modern kulturánk természetellenes irányzata 
vetette föl gazdasági és szociális téren a női kérdést, 
az ú. n. feminizmust is. Rég elmúlt az ideje annak, 
mikor ez a kérdés csak a vígjátéki komikumnak 
szolgáltatott hálás tárgyakat, habár az a mód, ahogy 
ez a kérdés kezeltetik: egy-egy ilyen feminista gyűlés 
lefolyása, melyen a harcias amazonok — das dritte 
Geschlecht — tüzes beszédekben szállnak síkra 
emberi jogaikért és döngetik a fennálló társadalom 
alapjait, ma sincsen minden vis comica híján. Ámde 
jelenleg már ott tartunk, hogy e mozgalom hatal-
mas szárnyaiban, természetellenes céljaiban és eszkö-
zeiben egyikévé fejlődött szociális haladásunk leg-
veszélyesebb irányzatainak, amennyiben gyökerében 
támadja meg a társadalom alapját, a családot. Hogy 
minő eredményeket ért el a mozgalom, megmondják 
nekünk egy feminista szónok önérzetes szavai : «Ma 
már a nemzetközi asszonyliga, melynek tagiai millió-
kat számlálnak, az egész földkerekséget behálózza — 
a leghatalmasabb háló, melyet valaha asszonykéz 
szőtt ; mellette évről-évre szaporodik a nők választó-
jogát szorgalmazó világszövetség. Az egyetemek túl-
nyomó része megnyitotta kapuit a nők fáradha-
tatlan ostromlásának. A nőorvos és ügyvéd a 
modern társadalomban immár polgárjogot nyert. 
Oroszországban a női egyetemi hallgatók a nép-
nevelés és szociális haladás (értsd : anarchizmus, 
nihilizmus!) rettenthetlen előharcosai. Mindenfelé 
leánygimnáziumok szerveztetnek és a közoktatásügy 
kénytelen a női mozgalommal számolni. Még China 
is állít leánygimnáziumokat és a pekingi egyetemen 
női tanárok is adnak elő. Abessinia és Afghanistan 
háremeibe mint az ész misszionárusa (?) hatol be a 
nyugat művelt asszonya és Arábiában egy női újság 
terjeszti a feminista eszméket. Azon magaslatról, 
melyet elért, büszkén tekinthet vissza a nő és 

1 Gumplowitz : Sozialphilosophie im Umrisse. 
2 Tegyük hozzá, hogy nemcsak a tömeg, hanem min-

denki, a legműveltebb ember számára is. Szerk. 
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bámulatos sikereinek tudatában önérzettel mond-
hat ja: «Itt többé nincs megállás!» 

Hogy a feminizmus a modern gazdasági fejlődés, 
az elhatalmasodott kapitalizmus gyümölcse, mely a 
városokba tömöríti az embereket, hol a mostoha 
megélhetési viszonyok közt a férfire nézve egyre 
nehezebbé válik a nősülés és családjának tisztes 
eltartása, a miért is a nők, hogy jövőjüket biztosítsák, 
valami keresetforrás után kénytelenek nézni — ez 
olyan szomorú tapasztalat, melyet senki sem fog 
kétségbevonni, sem sürgős orvoslása elől kitérni, 
Ámde a feminizmus csak kis részben a gazdasági 
fejlődésben, a lényegben erkölcsi eszmékben, társa-
dalmunk szociális irányzatában látja e mozgalom 
eredő és hajtó okait. Ok a gazdasági fejlődés okozta 
szociális bajban inkább csak segítőtársukat, szövet-
ségesüket látják céljaik elérésére. E tekintetben a 
francia forradalomra hivatkoznak, mellyel szolidári-
saknak vallják magukat. Lám a nagy forradalmai 
is a tömeg nyomora borította ugyan lángba, de ez 
csak a gyujtókanóc volt, a tulajdonképeni robbantó 
anyaggal ama kor erkölcs-bölcseleti szelleme aknázta 
alá. És valamint akkor a tömeg éhségkiáltásán 
mint vezérszólam vonult át az emberi méltóság 
utáni vágy hangos kifejezése, úgy írták a feministák 
is — és itt ölt a mozgalom veszélyes jelleget — a 
női méltóság kiküzdésének jelszavát zászlójukra. 
E jelszóval lépnek aztán sorompóba a nőnek a 
férfival való egyenjogúsításáért politikai, társadalmi, 
jogi és gazdasági téren, a férj hatalma alól való fel-
szabadításáért, a nyilvános életben való szerepléséért, 
a közművelődési intézmények áldásaiban való kor-
látlan részesedésért stb. 

Hogy ez a mozgalom céljaiban, eszközeiben 
mily természetellenes, a jövő társadalmára való 
kihatásában mily életveszélyes, arra nézve Gruber 
Miksa, udvari tanácsos és müncheni egyet, tanár 
nyilatkozott újabban.1 Az európai tekintélyű tudós 
ezen kérdésben elfoglalt álláspontját mint «egy 
hosszú, komoly ráeszméléssel eltöltött élet külső és 
belső tapasztalatainak eredményét» kívánja tekin-
tetni. S valóban gondolatai oly méltóságos és egész-
séges szellemre vallók, oly tanulságosak és meg-
győzők, hogy e kérdés mibenlétének és helyes 
szempontból való elbírálásának klasszikus tanul-
ságául szolgálhatnak. Jól esik már egyszer egv 
komoly, férfias hangot hallanunk, mely a maguk 
értékére szállítja le ama hangzatos szólamokat, 
melyekkel ezen mozgalom szemfényvesztő és romboló 
munkáját végzi. Érzik is ezt a feminista táborban, 
melybe mint bomba csapott le ezen kompetens oldal-
ról jött megsemmisítő Ítélet és azóta gyűléseiken, 
folyóirataikban egyre csak vele foglalkoznak, lesújtó 
hatásának élét igyekezvén venni. 

A neves tudós a női kérdésben elfoglalt állás-

1 Mädchenerziehung und Rassenhygiene. 

pontját a természetjog megdönthetetlen alapjára építi» 
midőn így szól : «A nőemancipáció, a nőnek behato-
lása a férfi hivatásköreibe, törekvése szociális, poli-
tikai, jogi és gazdasági függetlenség után kultur-
ellenes — mi több — egyenesen életveszélyes, egyike 
azon megtévelyedéseknek, melyek gyakran hajlan-
dókká tesznek bennünket, hogy átkozzuk az emberi 
észt, mely megfoszt egészséges emberi ösztönünk 
biztos vezetésétől. Ezen szilárd meggyőződésemről 
hatástalanul pattannak vissza a feministáknak a női 
méltóságról, emberi haladásról, isteni emanációról 
stb. táplált ködös ábrándjai. Hidegen hagy ama 
szentimentális feljajdulásuk is, hogy «tehát a nő 
örökösen csak a háború és halál számára szüljön». 
Mert komolyan nézve a dolgot, valóban úgy látszik, 
mintha élet és harc — a háború csak némileg szembe-
tűnőbb formája a harcnak — születés és halál szo-
rosan, mondhatnám, elválaszthatatlanul összetartoz-
nának, sőt mintha a nő egyáltalában csak a halál-
nak köszönné létét. Ha a természetnek eddig sikerült 
volna halhatatlan ész- és erőmasinákat gyártania, 
akkor, ha egyszer ezen ész- és erőgépeknek férfi-
tipusát létrehozta, a női modellt bizonyára már rég 
beállította volna találmányainak históriai múzeumába, 
így tehát a nő számára legalább még belátha-
tatlan időkre — nem marad egyéb hátra, mint hogy 
haláleleséget («Todesfutter») szüljön. Ez az ő hiva-
tása és legfontosabb teendőnk csak az lehet, hogy 
őt erre neveljük és a lehető legalkalmasabbá tegyük. 
Abból ellenben senkinek sincs haszna, ha a férfinak 
dolgába belekontárkodik. Sőt a fennálló társadalom 
alapjait ásnók alá, ha a nőt eredeti és természetes 
hivatásától eltérítjük. Épen abban van ezen moz-
galom rendkívüli veszélyessége, hogy az egészséges 
népéletnek gyökerét, a családot, támadja meg. A femi-
nistáknak tekintélyes része egyenesen a családot 
akarja szétrobbantani, melyben csak a nő börtönét 
látja, a másik rész sokkal is rövidlátóbb, semhogy 
belátná azt, hogy az a nő, ki öncélnak tekinti magát» 
ki mint önálló személyiség akar érvényesülni és a 
nyilvános életben befolyást és tekintélyt nyerni, 
alkalmatlanná vált arra, hogy az anyának és házi-
asszonynak csöndes és önzetlen életét megelégedéssel 
élhesse. Bármennyire hajtogassák azért a feministák 
képmutató arccal avagy jóhiszeműen, hogy nekik első 
sorban csak az a törekvésük, hogy jó anyákat és 
féleségekel neveljenek és a családot magasabb erköl-
csi és értelmi színvonalra emeljék: senki se engedje 
magát ettől a szólamtól megtéveszteni». 

Kemény Kolumban dr. 

A tudományos kutatások megkönnyítése. 

Az emberi értelem valóságos perpetuum mobile. 
Folyton működik, nem pihen meg soha. Ma hall 
valamit, holnap kibővíti, holnapután pedig mái-
új abb dolgok után vágyódik. Kielégíthetetlen a mi 
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tudásvágyunk. Folyton újabb és újabb tervek, zseniális-
nál-zseniálisabb eszmék kerülnek felszínre. Az utolsó 
évtizedekben ezt különösen érezhettük. Igazán gigá-
szi léptekkel rohantunk előre a tudománynak úgy-
szólván minden ágában. Évről-évre gomba-módra 
szaporodtak napilapjaink, heti és havi folyóirataink, 
meg évkönyveink. Ma már annyira előre vagyunk, 
hogy a tudománynak talán minden legkisebb szaka 
is egy egész sereg folyóirattal rendelkezik. S mily 
nehéz e miatt már most is a tájékozódás, a tovább-
kutatás! Valósággal Ariadne fonalára van szüksége 
a kutatónak, hacsak némikép is ki akar igazodni e 
rengeteg anyaghalmaz-labirintusból. A könyvtárak-
nak dohos, egészségtelen levegőjében kénytelen ülni 
napokon át és sokszor reggeltől késő estig kell lapoz-
gatnia a vaskos, poros köteteket, hogy keserves gör-
nyedés után végre némi kis adatot gyűjthessen meg-
kezdett témájához. 

De nem folytatom tovább; csak azt akarom 
mindezzel kifejezni, hogy a tudománynak e hirtelen 
fejlődése miként szülte meg a szakirodalomnak 
lavinaszerű gyors növekedését s vele kapcsolatban 
mennyire nehezítette meg a tudományos témákkal 
foglalkozó kutatóknak helyzetét. 

Igaz ugyan, hogy nyitva állanak számukra a 
könyvtárak; igaz, hogy tárt kapukkal várják őket az 
olvasótermek: de az is igaz, hogy óriás időveszte-
séggel jár bármely téma anyagának összegyűjtése a 
száznál több folyóirat hasábjairól. S még hozzá gyak-
ran mily sok bosszankodással jár egy-egy adatnak 
megszerzése. 

Nekem is volt már alkalmam egyik-másik tudo-
mányos kérdés kidolgozásánál mindezt tapasztalni. 
Pedig én e téren legfeljebb csak «dilettánsnak», vagy 
helyesebben talán «kontárnak» mondhatom magamat. 

Egy alkalommal történt, hogy a budapesti egye-
temi könyvtárban sürgősen kerestem a Wiedemann-
féle «Annalen der Physik und Chemie» cimű tudo-
mányos folyóiratnak egyik számát, melyből dolgoza-
tomhoz egy-két adatot szerettem volna pontosan 
kijegyezni. De szinte most is érzem, mily bosszantó 
volt rám nézve, mikor a keresett füzetet csak másfél 
hónap múlva kaphattam kézhez. S miér t? Mert a 
keresett füzetszám az ugyanazon évfolyam többi 
számával egybe volt kötve s e kötetet már előttem 
valaki kivette, a kinek, mint később értesültem, egész 
más füzetszámra volt szüksége, mint nekem. A kötés 
miatt azonban kénytelen volt az egész évfolyamot 
magával vinni. Felesleges megjegyeznem, hogy meny-
nyire hátráltatott engem munkám mielőbbi befejezé-
sében e körülmény. Több példánnyal azonban a 
könyvtár nem rendelkezett. 

De el tudom képzelni azoknak szomorú hely-
zetét is, a kik elől én vittem el egyszer harminc 
kötetet a «Jahrbuch der Naturwissenschaften» cimű 
évkönyvekből, amikor a fotografozás történeti fejlő-
déséhez gyűjtöttem adatokat. A kik ezen évkönyve-

ket és beosztásukat ismerik, talán visszaemlékeznek 
még arra, hogy e tételről egy-egy kötetben alig 
találunk néhány sort. Mily óriási terhet kellett tehát 
hiába hazacipeltetnem ! S ki tudja mennyi szitkot is 
vontam még szegény fejemre? 

A mai modern kor már megpendítette a tudo-
mányos kutatások megkönnyítésének eszméjét. Csak 
néhány gondolat még az egész, melyeket útra kell 
bocsátanunk a szélrózsa minden irányában, hogy 
újakkal gazdagodhassanak s idővel meg is valósul-
janak. S hogyan hangzanak e gondolatok? 

Zschimmer E. dr., jenai üvegműves szavai sze-
rint az egyes körülményeknek térbeli elhelyezését 
kellene elsősorban megváltoztatnunk oly értelemben, 
hogy a kutatót föl lehessen oldani az időt-rabló 
cédulázás alól. Úgy gondolja ezt megoldhatónak, 
hogy «a repertóriumnak csak egy oldalra szabad 
nyomtatva lennie». A papírlapokat, hogy kiszakít-
hassuk, át kellene lyukasztgatni. Az olvasó aztán a 
kiszakított közleményeket szakszerűen rendezheti 
saját kénye-kedve szerint. Ezzel is már sok időt 
takaríthat meg a kutató. Hiszen mennyit kell nélküle 
írogatnia! 

Nem megvetendők Kowarzik Rudolf gondolatai 
sem. Főkép három dologra hívja fel az ezen témával 
foglalkozók figyelmét. 

Szerinte a folyóiratok cikkeit, mint megannyi 
különálló befejezett részt, külön füzetekben vagy 
füzetecskékben kellene lenyomatni. Egy ily füzet 
rövidebb közleményeknél egy oldalból is állhatna. 
A fődolog az, hogy minden ilyen befejezett cikk 
első oldalán a folyóiratnak neve, évfolyama, kötete 
és füzetszáma is föl legyen tüntetve. 

A könyvtárakban csak a nagyobb önálló mun-
kák legyenek bekötve, a folyóiratokat pedig az 
egyes cikkek szerint részekre kell bontani. Ha minden 
egyes közlemény külön kis füzetkében van, akkor ez 
nem ütközik semmiféle nehézségbe. A szétszedett 
cikkeket aztán szakok szerint rendezve keménytáblás 
borítékba kell elrakni. Részemről nagyon alkalmas-
nak találnám erre a Soennecken-féle gyűrűs táblá-
kat. A kis füzetkéket tehát alul két helyen át kel-
lene lyukasztani, hogy e gyűrűkre ráfűzhessük őket. 
Bármely cikket ily módon könnyen kivehetünk s 
visszatehetünk a karikákra. A karikák ugyanis egy 
huzószerkezet segítségével hamarosan szétnyithatók 
és összecsukhatók. 

Ily módon, mivel a folyóiratnak minden cikke 
külön-külön kivehető füzetkében van, többen olvas-
hatják s használhatják egyszerre az egyes folyóirat-
számokat. Magam pedig, ha már akkor meg lett volna 
e gondolat valósítva, a harminc kötet évkönyv helyett 
alig egy kötetet vittem volna csak haza a témám 
kidolgozásához. Ez az egy kötet azonban harminc 
kis füzetkét számlált volna. 

A tudományos folyóiratoknak Kowarziktól aján-
lott ezen szétszedése nagy haszonnal járna azok 
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számára is, a kik a folyóiratnak csak egyik vagy másik 
cikkét akarnák meghozatni. E különlenyomat ugyanis 
jóval olcsóbb volna az egész folyóiratnál, melynek 
többi részét a kutató, mivel reá szüksége nincs, hiába 
veszi meg. 

A folyóiratok kiadóhivatala sem veszítene, ha 
Kowarzik eszméjét megvalósítaná. Igaz ugyan, hogy 
valamivel több papírra volna szüksége, de az is 
igaz, hogy egyes könyvtárak több példányt rendel-
nének. Egyet, a melyet a maga teljességében meg-
hagynának s legalább kettőt a szétszedésre. Sőt azt 
hiszem, hogy mind a két fél nyerne; a kiadó is, 
meg az olvasó is. 

Kowarzik harmadik gondolatában a külön-
lenyomatok cseréjét tartja a tudományos munkálatok 
megkönnyítésének alapjául; igaz, főleg finánciális 
szempontokból. Célját azonban csakis úgy érheti el 
teljesen, ha a nagyobb szaklapok mintegy közvetítő-
centrumokká válnak azáltal, hog}' a füzetek végén 
az egyes Íróknak nevét szakok szerint csoportosítva 
feltárják a kutatók előtt. Ily módon a cserepéldá-
nyok küldését megkönnyítik. 

A tudományos munkálkodás, továbbkutatás meg-
könnyítésének e néhány eszméje szállong most új 
hírekként minden irányba, hozzánk is eljutott. S ha 
minden így nem is valósitható meg, annyit legalább 
is elér az új gondolat, hogy fölhívja az iránta érdek-
lődők figyelmét s utat-módot nyújt a további gondol-
kodásra. Az egésznek tökéletesítése és rendszeres 
kidolgozása még nyilt probléma. Gi ész Leó. 

Theresztény szocializmus és szociáldemokrácia. 
a.) 

Nagy és fontos alakulások útján vagyunk. Ha-
ladunk, fejlődünk minden oldalon. Csakhogy az át-
alakulások nem mentek minden rázkódtatástól ; a hala-
dás, a fejlődés nem történik mindig a törvényszerűség, 
a jogosság, igazság és méltányosság szemmeltartásá-
val. Innen a művelődés terjedésének közepette a nag}' 
ellentétek, az egymást lerontani akaró törekvések. Ha 
közeledünk és belépünk e törekvések kellő közepébe 
úgy vesszük észre, hogy itt óriási küzdelem folyik; 
harc van a tudomány csarnokában, harc a tanszékeken, 
harc, küzdelem a sajtó termékeiben, a városi tereken, 
a gyári műhelyekben, sőt a falusi nép körében is. 
De több! küzd gondolat gondolat, szó szó ellen s 
legnagyobb tere van és lesz e háborúnak a szivek-
ben, a lelkekben, az elmékben, az akaratban. Ezt 
lehetne az általános küzdelem tényleges kiinduló 
pontjának megjelölni s itt fog eldőlni a győzelem! 
Aki a lelkeken, az akaraton tud győzelmet aratni, 
azé lesz a pálma, azé lesz az erkölcsileg fölemelt vagy 
tönkretett emberiség ! E harc modernül folyik, egészen 
új módon, új fegyvernemekkel, eddig nem ismert 
szabályok szerint, részben elhanyagolt küzdőtereken. 
Csak amiért folyik, az mindig a régi, az mindig 
ugyanaz : az ember lelkével, akaratával, az ember a 

maga személyiségével, kit évezredek előtt már — az 
írás tanúbizonysága szerint — a gonoszság kihurcolt 
a küzdőtérre, mikor lázadásra ösztönözte és birta: 
Eritis sicut dii, scientes bonum et malum. (Gen. 3,5) 
Valóban, a jó és rossznak megtudója lett az ember; 
de hogy olyan legyen, mint az Isten, ezt nem éri el 
sem az a tudományos irányzat, mely az egyént föl 
akarja szabadítani a társadalom minden békójától, 
mely őt minden erkölcsi törvény, jog, igazság fölé 
emeli ; sem az, mely szerint a társadalom lesz az Isten, 
a társadalom lesz a jog, erkölcs, törvény és igazság 
megalkotója. Csak egy irány van, egy tábor, mely 
szilárdan helyt áll, mely nemcsak a jót és rosszat meg-
különböztetni tanítja az embert, de azt is, miként kell az 
előbbit tenni, az utóbbit elhagyni ; mely a felszabadított 
embert tényleg felemeli egészen az istenségig. Ezt 
nevezzük kereszténységnek, katholikus egyháznak. 

Az emberért folytatott ezen küzdelem ma új irányt 
vett, eddig figyelemre nem méltatott küzdő telepeken 
lép fel, mikor a társadalomra veti magát, hogy azt 
tömegenkint meghódítsa magának. Baj : az van s lesz 
mindig, az ok a küzdésre soha sem fog megszűnni. 
«Mensch sein heisst Kämpfer sein.» Csakhogy ez nem 
azt jelenti, hogy meg kell szabadítani az embert 
minden törvénytől, hogy a társadalmat Isten fölé kell 
helyezni. A küzdelem ma nyíltan másutt veszi kez-
detét és másutt nyer befejezést. A jobb megélhetés, 
az általános boldogulás, gazdasági ok, a szabadság, 
az egyenlőség, a testvériség elvei a kiinduló pontok s a 
lélek tönkretétele, istenítése azért mégis csak a végcél. 
Nevezik ezt demokráciának, elkeresztelik szocializ-
musnak ezen újonnan fellépő, nagy ügyességgel és a 
világnak mindig meglevő okosságával küzdő irányt. 

Kérdés, minő álláspontot foglalunk el a küzdelem 
közepette? Van-e jogunk, van-e közünk ehhez a 
demokráciához, ehhez a szocializmushoz, a társadalom-
nak ehhez a felszabadításához? Ha igen: minő vi-
szonyban ? 

Mielőtt azonban e viszony fejtegetéséhez fognék, 
előbb a «szocializmus» fogalmát vagy — mondjuk — 
szavát nézzük meg, hogy a szavak helyes értelméből 
is tisztán láthassuk a helyzetet, szemlélhessük a 
különbséget az emberi társadalmak, a szocializmus 
és szocializmus között. 

E szó: «szocializmus» — a latin «societas»-ból 
ered s jelenti magát a társadalmat, a társadalomból 
valót. De amint ma használatos e szó, jelent ez ennél 
többet és fejez ki egyrészt nemeset, másrészt rosszat. 

«Ezen szó : szocializmus azon szavak közé tarto-
zik, — írja Jager Jenő — melyek értelmüket a nyelv-
szokásból nyerik, mert a szónak eredeti jelentménye 
közönyös. Magában véve ez a kifejezés: szocializmus 
mindazon nézeteket és törekvéseket jelentené, melyek 
tisztán társadalmi téren mozognak s általában az 
emberi társaság viszonyaival foglalkoznak.»1 

1 L. Eugen Jäger: Der moderne Sozialismus — Einlei-
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Eszerint tehát a szocializmus minden társadalmi 
téren végbemenő törekvést jelentene, mely végső cél-
ban az embert fölemelni, társadalmi viszonyait javí-
tani akarja. S ez csak helyeselhető, ez mindenképen 
támogatandó munkálkodás, fáradozás. Sőt még más 
meghatározásokat is csak a legnagyobb rokonszenv-
vel üdvözölhetünk s fogadhatunk el. A szocializmus — 
mondta a bíróság előtt Proudhon, a szociálisták 
fejedelme — minden olyan törekvés, mely a fennálló 
társadalmi viszonyokon javítani igyekszik.1 

S tényleg a szocializmus a XX. századnak azon 
megoldásnak induló kérdése, mely abban áll, hogy 
mikép lehetne a mai társadalmi rendet, közgazdasági 
viszonyokat a jogok kiterjesztésével, az igények ki-
elégítésével, az erkölcsi érzék emelésével, s az új, 
örök törvény megszilárdításával úgy megváltoztatni, 
illetve jobbítani, hogy a most meghasonlott társa-
dalmi osztályok ismét a béke áldásait, az általános 
jólétet élvezhessék, amennyire az már a földön töké-
letlen eszközökkel s tökéletlen emberek körében 
lehetséges. így fogjuk mi fel a szocializmus fogalmá-
nak helyes megjelölését s így találjuk ezt más szavak-
kal egyik jeles szociológusunk meghatározásában is, 
a ki azt ír ja: «A szociálizmus mint olyan törekvés, 
mely a munkásosztályt — az ú. n. negyedik osztályt — 
rabszolgához hasonló helyzetéből felemelni iparkodik, 
mely a társadalmi életet összekapcsoló kooperatív, 
azaz együtt működő szellemet kívánja érvényre jut-
tatni, magában véve csak nemes, humánus és ke-
resztényies rendszer lehetne.2 

Ehhez, azt hiszem, felesleges bármit is hozzá-
adnom. Világosan áll itt előttünk a szocializmus fo-
galma, a mint helyesen kellene értelmezni és követni. 
Mert még Proudhon meghatározása szerint is csak a 
javítás célját fejezi ki. Persze ha e fogalmat e tiszta-
ságában értenők ma, ha mint gyakorlati rendszer is 
ennek alapján állana, nem volna baj, nem kellene 
már nevétől is megijednünk. Csakhogy nem e tiszta 
fogalmat érti ma a tudomány, sem a gyakorlati élet 
a szocializmus alatt. Egészen mást jelent, homlok-
egyenest ellenkezőt fejez ki e fogalom, melyet ezentúl 
azonban nem pusztán szocializmusnak, hanem szociál-
demokráciának nevezünk. 

A szociáldemokrácia, vagy, a mint Kidd nevezi, 
az «igazi szociálizmus» mindig egyetlen végcélt tart 
szem előtt s közvetve vagy közvetlenül minden javas-
lata erre irányul : «Végleges megszűnését a létért való 
küzdelemnek, mely nem csupán az emberi társa-
dalomnak, hanem más-más alakban magának az 
életnek kezdetétől fogva szakadatlan folyt.»3 

Persze, hogy ez olyan törekvés, melyet maga az 

tung XII. idézve Mailáth J. gróf «Szocializmus és katholi-
cizmus» c. felolvasásából. Kath. Szemle 1907 évf. 125. o. 

1 L. Bölcseleti folyóirat XX. évf. III. füz. 363. o. 
2 Giesswein S. dr. beszéde az 1900. kath. nagygyűlésen. 

Az évkönyv £>0. o. 
3 Kidd : Társadalmi evolúció. 207. o. 

emberi természet akadályoz meg abban, hogy vala-
mikor testet öltsön, megvalósuljon.1 

Hiszen e végcélnak összes eszközeiben minden-
féle törekvése közepette is, tisztán antiszociális, ma-
gával az emberi természettel ellentétes iránya világo-
san kitetszik. Az a társadalom, melyben minden 
gyermek egyenlő részese a nemzeti vagyonnak, mely-
ben nincs állami kormány, sem törvényhozás, mely-
ben nem lesz sem rendőr, sem gonosztevő, hanem 
melyről végre el lehet mondani, hogy «a társadalom 
természetes alapján áll s épp úgy nincs szüksége 
támaszra,mint az örökéletűhegynek»2 — mondom ez a 
társadalom élhet ugyan az emberi elmében, de nem fog 
sohasem az életben, a való társadalomban meg-
fogamzani avagy kialakulni. 

A szociáldemokrácia tehát végcélját tekintve 
utópisztikus, mert «abszolút egyenlőségre — hogy 
küzdelem ne legyen — sem az egyénnek, sem a 
társadalomnak nincs szüksége, sem az igazságosság 
nem követeli azt. Sőt az abszolút egyenlőség vagy 
egyformaság épp az osztó igazság rovására volna, 
nem tévén különbséget az egyének ereje, tehetsége 
és munkakedve között.»3 

De nemcsak e végcélját tekintve, hanem e vég-
célnak összes eszközeiben is, mindenféle törekvése 
közepette is, társadalomellenes. Egész tudománya és 
tudományos alapja ezt bizonyítja. Mert egész tudo-
mánya a történelmi anyagelvüségen épül fel, mely 
szerint csupán anyag létezik és csak a gazdasági 
viszonyok irányítják a történelmet, az emberi társa-
dalmat. Nincs tehát szellem, sem Isten, sem túlvilág, 
minden, ami van a világon, az csak anyag.4 

Ezen anyagelvű felfogáson kívül van a szociál-
demokráciának még egy alaptétele és ez az érték-
elmélet, mely szerint csak az emberi tevékenységnek 
vagy munkának van értéktermelő hatása,5 és ez is a 

1 Ert jük e küzdelem alatt, a mely az emberi életnek kez-
detétől folyt, azt a küzdelmet, melyet így fejez ki a mondás : 
«•Mensch sein lieisst Kämpfer sein» — és a társadalmi nlatl 
pedig mely a vallási, tudományos, művészeti, politikai, jogi, 
állami, gazdasági kérdések körül forog, mely mindig fenn 
fog maradni, míg emberek és nem angyalok lakják e földnek 
nevezett sárlekét. 

2 Bellamy : Visszapillantás ; Kidd : i. m. 
3 Giesswein : Társadalmi problémák és keresztény világ-

nézet 121—122. o. «Egyenlőség.» 
4 L. Cathrein. Moralphilosophie II. 132—133. o. : Die 

Wirtschaftslehre wird zur Grundlage und zum Ausgangspunkt 
aller Gesellschaftswissenschaften erhoben. Nicht die recht-
lichen, sittlichen oder philosophischen Ideen best immenden 
Gang der Weltgeschichte und die Kulturentwickelung, son-
dern die wirtschaftlichen Verhältnisse. — Giesswein : A törté-
nelem materializmusának alaptétele abban áll, hogy minden, 
a mi a törnénelem keretén belül történik, a megélhetés ked-
véért történik. (Történelembölcselet és szociológia 34. o. — 
Pesch: Liberalismus, Sozialismus und christliche Gesellschafts-
ordnung III. 2. c. 3. §.) 

5 Der Werl ist nichts anderes, als die in der Ware 
vergegenständlichte Arbeit, gemessen durch die Arbeitszeit. 
Marx, Kapital 2. Aufl. 52. — Pesch : i. m. 6. § : «Der Wert sei 
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munkamennyiségtől függ, melynek mérővessző]e pedig 
a munkaidő.1 

Nem célom most s nem is tartozik feladatom 
körébe ezen alapelveket bonckés alá venni, csak az 
a szándékom, hogy ezen alapelveket s a rajtuk fel-
épülő összes demokrata törekvéseket igaz világításba 
állítsam, megjelölvén így a külömbséget a helyes 
értelemben vett keresztény és a demokrata szocializ-
mus között, kimutatván egyben a szociáldemokráciá-
nak antiszocializmusát. Iselstőger Lajos. 

ppvházi B u d a p e s t . Karácsony a falun. Hogy ki hol és 
hogyan tölti a karácsonyt, az persze sok körülménytől 

}iiag- függ. Én Somogyban töltöttem, azon a cimen, hogy jó 
irániba, falusi levegőben fürösztöni meg fáradt idegeimet, azaz 

hogy pihenek. Pedig ez nem volt igaz. Ez csak amolyan 
mellékeim volt; a magam-féle szerkesztőnek, kinek 
magának annyit kell írnia, nem friss levegőre, hanem 
anyagra, képekre, benyomásokra, tapasztalatokra van 
szüksége, ha kifogyott a régiekből. Somogy pedig olyan 
föld, a hol a jó magyar nép között bőven akadnak 
ilyenek. Nemrég bejárta a lapokat a hir, hogy odalenn a 
nép már annyira öntudatos, hogy az urak helyett csupa 
kebelbelit választ bizottsági tagnak. Régibb híre — 
sajnos —• az «egyke», melynek megszüntetési módjaival 
minap az Omge is foglalkozott. Az író embert érdekli 
tehát, hogy halljon, lásson ebből valamit a helyszínén, 
mert igazat szólva, ritkán valódi az a kép, a mit a 
folklórérői az újságokból nyerünk. 

Meg volt még valami, a mi Somogy felé vonzott. 
Kiindulása irodalmi. Vas Gereben müveiben megörökí-
tette Batthyány Fülöp herceggel annak gazdatisztjeit is, 
nemcsoda maga is egy időben — hányatásai között 
gazdasági írnok volt náluk. Tőle ismerem a Micheler és 
Vojta-családot, mely a patriarkális korban a herceg 
tisztjeit és bérlőit szolgáltatta. Apa után fia, majd unokái 
tradícióban vették át egymástól a kasznári lakot s 
vezették a gazdálkodást. A ki pedig olvasta Vas Gerebent, 
mint én, az nemcsak regényeit, hanem szei-eplőit is 
megszerette, a régi becsületes embereket. Vas Gereben 
régen, 1866-ban halt meg, de a Micheler és Vojta-család 
utódai ma is élnek ; ma is vannak közülük gazdatisztek, 
nem ugyan a Batthyány, hanem a veszprémi káptalan 
és bencések birtokain. Mihályfi Ákos kollégám is ebből 
a családból való ; kész tehát a magyarázat — a szociális 
ok — hogyan kerültem én az idén karácsonykor 
Somogyba. Hárman utaztunk le, Lukcsics kolléga volt 
a harmadik, látszólag pihenni, valójában pedig, legalább 
én, tanulmányozni Vas Gereben nyomában Micheleréket 
és Somogyot. 

A testvéri szeretet, mely kollégánkat családjában 
környezi, nekünk is kellemessé tette a napokat; olyan 
póz nélkül való, igaz magyar vendégszeretetben ritkán 
volt részem, mint Kilitiben Mihályfi Károlynál, Tabon 

also nichts anderes, als kristallisierte Arbeit.» U. o. L. Rie-
derlack-Kiss : A társadalmi kérdés I. r. III. fej. 

1 U. o. Kautsky K. szerint pedig nem az egyén munkájáról 
van szó, hanem a társadaloméról. 

Csoór Miklósnál és Tóközben a Kopácsy - családnál. 
Micheler és Vojta-család utódai hol férfi, hol női ágon. 

De hát mindez a baráti oldalra tartozik, közérdekű 
ellenben az, a mi eszméket nekem olt az emberek és a 
helyzetek szuggeráltak. Az egyik és a legfőbb a gazdál-
kodásra vonatkozik. Az a benyomásom van, hogy a 
káptalani és szerzetesi birtokokat jobban lehet adminisz-
trálni, mint a püspökieket és pedig azért, mert ott az 
úr, a gazda sohasem hal meg ; míg minden püspökkel 
a gazdálkodás újból kezdődik, a kezdet összes nehéz-
ségeitől kisérve. 

További benyomásom az, hogy igazi gazdálkodás 
nem a bérlet, hanem a házi kezelés, mely az egész 
hasznot az úrnak hajtja, ki azután sok jót tehet. S eh-
hez a házi kezeléshez tradíciókkal biró, értelmes gaz-
datiszti családok szükségesek, mint régebben voltak. 
Ezt se a gazdasági akadémiai oktatás, se semmi más 
nem képes pótolni. Eltekintve attól, hogy egyúttal sok 
derék keresztény magyar család is élhet az egyházi bir-
tokon s még sem történik az, hogy az úrnak alig jut 
valami, bérlője meg milliomossá lesz. Ezt a szempontot 
az egyházi birtokosoknak (de a világiaknak is) soha 
sein lett volna szabad veszni hagyniok. 

Ma ugyan a gazdálkodásban szinte egyedüli mér-
téknek a jövedelem fokozását tartják s ebben, azt mond-
ják, az izraelita a mester. No hát el is vitte ott az ördög 
az összes többi szempontokat, különösen a sokoldalú 
humanizmust ; az izraelita úr százezreit megnyögi a 
többi ember s ő neki is csak annyi jut ki a boldogság-
ból, hogy fiókja teli van pénzzel. Az ilyen kihegyezett 
materializmus a pokolba való, mi emberek mégis csak 
másért vagyunk a földön. Az izraelita is csak azért 
zsarolja a földet s hajszolja a mammont, mert rossz 
izraelita, nem tartja meg Mózes törvényeit, ki szent, 
pihenő évet rendelt még a földnek is s a jubiláris esz-
tendőben az adósoknak visszaadatni rendelte föld-
jeiket. 

Különös, hogy Mózes igazi agrárius volt s a mai 
izraeliták, akarom mondani a merkantilisták, mégis oly 
szörnyen haragusznak az agráriusokra, ez is mutatja, 
hogy nincs igazuk. 

A mi továbbá azt a hirt illeti, hogy a gazdák az 
urak ellen kezdenek lenni s a legutóbbi megyebizott-
sági választásoknál csak a maguk felekezetéből valókra 
szavaztak, azt hallottam, hogy ez a «belső Somogyban» 
történt s ott is csak a másutt is tapasztalható okokból. 
A nép szereti a lateiner embert is, ha megérdemli, lia 
törődik vele. Tehát több szociális érzéket az uraknak, 
különösen a közigazgatási közegeknek, több törődést a 
néppel s akkor a vezetés ki nem esik a kezükből. 

A hires «egyke», az egy-gyermekrendszer tanulmá-
nyozására persze nem elég a vidéken egy-két nap alatt 
szerezhető egypár futó pillantás. De annyi bizonyos, 
hog}7 ennek a nagy részt a kálvinisták között meggyö-
kerezett szokásnak, nem a családi birtok föl nem dara-
bolása az egyedüli mozgató oka. Nem egyedül — mint 
némelyek mondják — a gazdasági szempont. Ebben 
igaza lesz a kérdést behatóan tanulmányozó nagyiványi 
Fekete Gyulának, a ki úgy nyilatkozott előttem, hogy 
inkább az erkölcsi érzék megfogyatkozása, a női hiúság 
s mindebben az igaz vallásosság hiánya az alapvető ok. 
A kálvinista lelkipásztoroknak jó volna tehát valami 
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megfelelőbb pastoralis methodust követniök, jobban 
kellene hatni a nép lelkére, mert különben Balthazár 
minden dikciója a klerikalizmus ellen nem fogja meg-
akadályozni számbeli fogyásukat, a mi egyúttal nemzeti 
veszedelem is. 

Az én kedves házigazdáim ime nem is sejtették, 
hogy vendégük nem vendég, hanem pillanatnyi fölvé-
teleken dolgozó, a helyzetet tanulmányozó szerkesztő. 
No de ez, ők a tanuk rá, nem zavarta a baráti kedé-
lyességet; a minek oka a fővárosi ember természete 
(no meg a szerkesztő szükségletei), kit úgy elnevel az 
élet, hogy egyszerre két-három szerepet is tud elját-
szani. Mikor mulat is, tanulmányoz, s mikor tanulmá-
nyoz, elhiteti magával, hogy csak mulatni akar. 

Az elmúlt kedves karácsonyi ünnepeket tehát tulaj -
donkép Vas Gerebennek s Mihályfi Ákos barátomnak 
köszönhetem. Horváth Pál plébános úrnak végül csak 
az volt a megjegyzése, hogy Kilitiben se történt még, 
hogy ott három egyetemi tanár végezte volna Karácsony 
napján a szertartásokat, mint most : Lukcsics az éjféli 
misét, Mihályfi prédikált, én meg az ünnepi nagy misét 
végeztem. d. 

* 

B u d a p e s t . Alea iacta est! — A kocka el van 
vetve. A polgári perrendtartásról szóló törvényjavas-
latot a főrendiház azzal a vallásellenes éllel fogadta 
el, a mellyel azt oda a képviselőház terjesztette. Mivel 
a király az illető cikkelyből — mert hiszen az nem 
bakaügy — nem fog casus bellit csinálni, a biró 
ezentúl nálunk nem lesz köteles, legalább a per elül-
járójában, a magyar állami hatalom nevében a felektől 
és tanúktól azt kérdezni, hogy van-e és milyen vallásuk 
van? A magyar állam, a polgári perrendtartásban ezen-
túl, legalább a tárgyalást megelőzőleg, nem fog a pör-
ben szereplő s az államnál igazságot kereső emberek 
vallása iránt érdeklődni. Neki itt a polgári perrendtar-
tásban, legalább a tárgyalást megelőzőleg, egészen 
bliktri lesz ezentúl, van-e az illetőknek vallásuk vagy 
nincsen? Természetesen, a pör folyamában, mikor majd 
a felek és tanuk esküre bocsátásáról lesz szó, a vallás 
iránti érdeklődés a biró s a kit ő képvisel, az állam 
részéről szükségképen elő fog állni ; de se baj 1 Legalább 
a pör fölvételénél nem kell a vallás iránt érdeklődni ; 
a vallás semmibe vétele legalább itt, kezdetnek, ezidő-
szerint ^nagyon, de nagyon elég vívmány, elég siker a 
szabadelvűség szemében. 

Az sem hozza Magyarország szabadelvű törvény-
hozóit zavarba, hogy hiszen a vallási állapot megálla-
pítása ezentúl is, részint irolt törvény, részint — és ez 
a fő — szokásjog, vagyis közerkölccsé vált kötelesség-
érzet alapján — ezentúl is, mondom, kötelező lesz a bün-
tető eljárásban végtől-végig, a polgári házasságok köté-
sénél, az ezekről vezetett anyakönyvek készítésénél és 
az azokból való bizonyítványok kiadásánál, hogy az 
iskolai anyakönyvekről s az azokból kiállítani szokott 
bizonyítványokról és sok egyéb más, az állam nevében 
végzett ténykedésekről ne is szóljunk. Mit jelent vájjon 
ezek mellett az életbe mélyen begyökeresedett intézmé-
nyek mellett a vallási állapotnak a polgári perrendtar-
tásban a pör felvételénél való elhagyása egyebet, mint 
tüntetést és nyilt felhívást a mellett, hogy a vallási 
állapot köteles feltüntetése maradjon el mindenütt: a 

polgári anyakönyvvezetésnél, a büntető perrendtartás-
ban, az iskolában, szóval mindenütt. Más szavakkal : a 
vallási állapot a magyar állam szemében legyen ezentúl 
értéktelen, elhagyható, elavult sallang; semmi több. És 
vájjon miért? 

Mert — így tolmácsolta a vallásnak közügyi, köz-
jóléti szükségességéből magánügyi portékává való nagy 
vallásfői lefokozója, Antal Gábor ev. ref. «püspök» úr a 
szabadelvű álláspontot,— mert a «vallás magánügy...» 
Micsoda kolosszális fölfedezés Antal Gábor úr részéről : 
a vallás magánügy ! Mintha bizony eddig senkisem tudta 
volna, hogy a vallás oly kötelesség, a melyet mindenki 
maga kénytelen teljesíteni, mert ebben magát senkisem 
helyettesittetheti. De nem erről van itt most a szó, 
hanem másról : világos. 

Tehát tulajdonképen nem azért kellett a polgári per-
rendtartásról szóló törvényjavaslatba a vallás kihagyá-
sát becsempészni, mert az magánügy, hanem más okból. 
Vájjon miért? S te, magyarom, ezt még kérdés tárgyává 
tenni látod szükségesnek ! Istenem, miért ? Hát azért, 
mert — ez kell a magyarnak ahhoz, hogy teljesen 
elvakuljon, ősei erkölcseitől, hagyományos szokásaitól, 
mint Berzsenyi mondá, «sybarita» módon elvaduljon. 
Nemcsak testileg és vagyonilag kell a magyart a zsidó-
ság kénye-kedvének kiszolgáltatni, hanem lelkileg is. 
Ez kell a magyarnak ! Ki kell vetkőztetni a magyart az ő 
keresztény vallásából s összes vallásos polgári szoká-
saiból, mert máskülönben a zsidó übermensch-morál 
nem férkőzhetik a magyar ember lelkéhez s nem szün-
tetheti meg abban a keresztény isteni fiúság méltósá-
gára fektetett fensőbbséges keresztény önérzetet és 
nagyratörekvést, szóval nem buktathatja meg a magyart 
minden vonalon át. Pedig ez kell, zsidóul mondva, — a 
magyarnak, akarom mondani magyarul — a zsidónak ! 

Magyarország magyar jellegének és magyar önálló-
ságának alapja és talpköve az, hogy a magyar állam 
megmaradjon azon a vallásos alapon, abban a vallásos 
szellemben, a melyen és a melyben őt szent István 
megalapította s őseink keserves küzdelmek közt fen-
tartották. Ezen a földterületen, melyet hazánknak neve-
zünk, a magyarság ezt az országot Magyarországnak 
csak úgy tarthatja fönn, ha ragaszkodik az ország keresz-
tény létalapjaihoz, azaz ősei vallásosságához, vallásos 
erkölcseihez, az ország vallásos szokásaihoz. Mit aka-
runk ezzel mondani? Azt, hogy a magyar állami hata-
lomnak, törvényhozásnak s a törvények végrehajtásának 
nem szabad soha hűtlenné válni ahhoz az ősi állam-
politikai elvhez, hogy a magyar állam vallásos, még 
pedig névszerint keresztény állam, tehát olyan állam, 
a mely a vallásügyet nem tekinti pusztán egyoldalúlag 
magánügynek, hanem ő azt más oldalról tekintve köz-
ügynek, az állam közjavával és közjólétével életszerve-
sen összenőttnek, tehát elválaszthatatlannak tartja. így 
s csakis így szerepel eddig a vallás, még pedig még 
megoszlásában is a keresztény vallás, törvényeinkben s 
a mik még a törvényeknél is szentebbek s bolygatha-
tatlanabbak, erkölcsi és jogszokásainkban. 

Csak legeslegujabban kívánkoznak és rugaszkodnak 
el szabadelvű magyar államférfiak, zsidó ugratásra és 
protestáns «püspökök» támogatásával s áldásával, az ősi 
vallásos állampolitika e sziklaszilárd alapjáról, «magán-
ügy» cégére alatt, a vallástalanságnak tág kaput nyitó 
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egyéni vallási tetszéseknek vagy nem tetszéseknek a 
homoktalajára. Ha gusztus dolgáról volna csupán szó, 
hallgatnánk s némán hagynók szabadelvű rajongóinkat 
rohanni az ő magánügyi elméletök nyaktörő lejtőjére. 
De nem egyéni izlés dolgáról van a szó, hanem elvről, 
melynek megtartásán vagy meg nem tartásán fordul 
meg a magyarság és Magyarország lövőjének a sorsa. 
Jaj annak a népnek s annak az országnak, mely előbb a 
magánéletben, azután a közéletben, az ország éltető jó szo-
kásait elhagyja. «Hinc derivata clades in pátriám popu-
lumque íluxit», mondja Horatius. 

Röviden összegezzük, a mit ezek után még mon-
dani szükséges. 

Tisztán magánügy-e Magyarországban a vallás, 
ínég pedig a keresztény vallás, vagy pedig egyúttal köz-
jogi, közérdekű intézmény is? 

A felelet — ha semmi egyébre, mint csupán 
az ország budgetjére tekintünk — nem lehet más, 
mint az, hogy a vallás Magyarországban magánügy is, 
közügy is ; hiszen tisztán magánügyekre közpénzeket 
fordítani bíróság elé való ádáz megkárosítása a köz-
jónak. 

Ha közjogi, mert közjóléti intézmény a vallás 
Magyarországban a törvényeknél is jótékonyabb jog-
szokás erejénél fogva : mit kell tartani arról a törek-
vésről, mely az ország valláserkölcsi jogszokását a val-
lási állapot evidenciában és állampolitikai megtisztelés-
ben tartása tárgyában — nem, a világért sem akarja 
felrobbantani, hanem csak lassankint, lépésről-lépésre 
haladva — aláássa? 

A felelet — legenyhébb szavakkal fogalmazva 
egyéb nem lehet, mint — hogy az ily eljárás meggon-
dolatlan, botor eljárás tekintve a dolog értelmi részét, 
erkölcsi oldalát véve pedig egyértékű a közjó fenekestöl 
való megrontásával, azonos a hazagyilkolással. 

Hallom az ellenvetést. Ott van Amerika, mondják. 
Ott a vallás — tisztán magánügy. Nem igaz. Az észak-
amerikai Egyesült-Államokban nem tisztán magánügy, 
hanem magánügy és egyúttal állampolitikai követel-
mény a vallás. Mit jelent az elnököktől kötelezően 
elrendelni szokott közimanap egyebet, mint azt, hogy 
az amerikai állam is közérdekben álló dolognak tartja 
a vallást és vallásosságot. A különbség köztünk és 
Amerika közt csupán az, hogy az Egyesült-Államok 
vallásügyi jogfejlődése más és a mienk is más. De a vallás 
közérdekben állósága, vagyis a puszta magánügyek sorá-
ból való kiemeltsége elvileg Amerikában ugyanaz, a mi 
nálunk és viszont. 

Szóval, nagy meggondolatlanság nálunk francia útra 
tévelyegni s állam és vallás közt azon a cimen, hogy a 
vallás pusztán magánügy, teljes elválást és elszakadást 
akarni s apródonkint előkészíteni. Mert szabadelvű 
államfértiaink bizony nem amerikai, hanem francia 
úton járnak. Ez pedig, hogy hová vezet, mindenki, lia 
csak félszeme van is, nyilván láthatja. 

A vallási állapot iránt való kérdésnek kihagyásáról 
folyt főrendiházi tárgyalásnak legszomorúbb részlete pedig 
az, hogy a magyar jogszolgáltatásnak jelenlegi három osz-
lopos embere a vallás közjogi természete ellen irányuló 
támadásban vezérszerepet játszottak. Még pedig igazán 
gyarló szerepléssel. Az egyik, a leghivatottabb, a főtár-
gyaláson hallgatott és a vallási status államjogi bliktri -

ségére szavazott; a másik kettő nemcsak szavazattal, 
de szóval is elüljárni igyekezett, magyarán korteskedett 
a zsidó ötlet és érdek plausibilissé tevésében. Az egyik 
azzal ijesztett rá a szabadelvű főrendi kedélyekre, hogy 
kis kérdésekből keletkezhetnek nagy kérdések : tehát 
ejtsék el az ősi szokás követését, hagyják abba annak 
megvédését. A másik a fatumot állította oda a régi és 
új méltóságos urak elé, mint olyat, a mely előtt Isten 
helyett mindenkinek meg kell hajolnia. Ha, úgymond, 
már így határozott a képviselőház, célszerűségi okokból 
ne változtasson a főrendiház a 306-ik szakaszon. 

Szakasztott ilyen okossággal és összetartással (fele 
itt, fele ott) ment a magyar 1526-ban a mohácsi 
csata elé. 

De mit beszélünk mi itt Mohácsról, hiszen csak egy 
nyomorult paragrafusról, a 306-ikról a polgári perrend-
tartásról szóló törvényjavaslatban, volt most szó. Ah 
igen! Csakhogy, kérem szépen, ez a leendő törvény-
szakasz nem magában álló dolog, hanem exponense, 
kifejezője, megjelenítője Magyarországban és Magyar-
ország fölött egy áramlatnak, mely ezt az országot, ha 
gátat nem sikerül elejébe vetni, feltartóztatlanul fogja a 
vallástalanság, a vallásos, erkölcsi és jogi szokások 
pusztulásának tengerébe magával ragadni. 

A kocka, a melyről e cikkely fejiratában van szó, 
igaz, nem most, nem a 306. szakasz zsidóérdekű szö-
vegének elfogadásával lőn elvetve. A kockát a honatyák, 
sajnos, akkor vetették el, mikor törvénybe iktatták a 
magyar államiság elvallástalanodásának alapelvét azzal 
a törvénybe foglalt kiáltvánnyal, hogy itt nálunk «min-
den vallás szabad» : a mivel természetesen még a most 
«tökéletes egyenlőséggel és viszonossággal bevett vallá-
sok»-nak is előre bejelentették a majd annak idején 
kiszolgáltatandó laufpaszt. 

Most a 306. §. ehhez a laufpaszhoz csupán egy 
miniature kezdőbetű, fölcicomázva «célszerűség»-ekkel 
és szabadelvű szivekre nézve egyéb kivánatos csalárd 
jóságokkal. 

Bizony-bizony, nagy igazat mondott Oxenstierna : 
«parva sapientia regitur niundus». A XX. században még 
inkább, mint a XVII-ben. — y —la. 

T a r k á n y i Béla élete és köl tészete . Irta Ben- , , 
kóczy Emil. Eger. Kiadja az Egri Egyházmegyei Iro- 0 

dal mi Egyesület. 1910. 181 lap. Kapható 3 koronáért az lom. 
egri érseki líceumi nyomdában. 

A «Religio» tavalyi évfolyamában többször olvas-
tunk igen értékes leveleket és költeményeket Tarkányi 
hagyatékából, melyeket Benkóczy, a jelen nagyobbszabású 
életrajzon dolgozva, mintegy előízelítőül közölt.1 Ben-
kóczy jóhangzású nevet vívott ki magának az etlino-
graphia tercn s mint mostani műve mutatja, tehetséges 
munkást nyert benne az irodalomtörténet is. 

Madarász, a jeles essayista, bevezetést írt a könyv-
höz, rámutatva a régibb irók erkölcs- és izlésnemesítő 
fontosságára épen a mai korban, midőn az erkölcsi 
nihilizmus az újabb költészetben orgiáit üli, midőn a 

1 Ezzel Tarkányi szellemében já r t el, a ki szintén a Szaniszló 
Ferenc által 1841-ben megindított «Religio és Nevelés»-ben közölte 
első zsoltárfordításait s első irodalmi díját, tíz pengő forintot is 
tőle kapta. Benkóczy, 17. 1. Szerk. 
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bárgyú érzékiségnek, a perverz ösztönnek, a beteges 
elfajulásnak gyújtanak rossz szagú és szurtos fáklyát az 
irodalom csarnokában, ott, ahol ezelőtt a hazafias, vallá-
sos, egészséges és életrevaló eszményiség szent tüze lobo-
gott. Ezért a «művelt» Nyugatról importált dekadens 
és blazirt, elvtelen és poshadt irányok visszaszorításáért 
szükséges a régi irók emlékét felfrissítenünk ; ezért 
szükséges Tárkányi elhalványult érdemeit is emlékeze-
tünkbe idéznünk, hogy egyúttal leróhassuk azt a tarto-
zást is, amellyel irodalmunk története a nagy egri pap-
nak még mindig adós volt. Szükség volt erre az élet-
rajzra és Madarásszal egyetértek, ha azt mondja, hogy 
Benkóczy megoldotta kitűzött feladatát. 

Tárkányi életét szerzőnk a régi hollandus festőkre 
emlékeztető aprólékossággal, meleg színekkel rajzolta 
meg, szeretetteljes adatgyűjtés és az összes Tárkányi-
irodalomnak szorgalmas átbuvárlása alapján. Kellően 
világítja meg a költő fejlődésének minden egyes íázisát 
és — ami ilyen életrajznál elengedhetetlen követelmény — 
nagy súlyt helyez arra is, hogy kedvelt íróját mindig 
kapcsolatba hozza a magyar történet, kultura és iroda-
lom mozzanataival, eseményeivel. Nemcsak életrajzot, 
hanem korrajzot is nyújt. Nem feledkezik meg Tárkányi 
kulturális érdemeiről sem. Bemutatja őt mint a magyar 
irók (Petőfi, Toldy s. a. t.) szellemi és anyagi párt-
fogóját, mint a tudományos és irodalmi társulatok buzgó 
tagját, szerzőjét és vezérét. 

Benkóczy könyvének az a része, mely Tárkányi 
életét tárgyalja, sikerült és tökéletes. 

A második rész azonban, mely Tárkányi költésze-
tét méltatja, igen rövid és több tekintetben hiányos. 

Sok költeménynek épen csak a tárgyát jelzi egészen rö-
viden ; inás mű felett gyorsan elsiklik, csak a cimét említve. 

Nem hasonlítja össze néhány mesének vagy legen-
dának a forrását, vagy az eredetijét, a Tárkányi-féle 
feldolgozással; nem állapítja meg tüzetesen, mennyit 
adott a költő a magáéból, mennyi benne a kölcsönvett 
és az átalakított. 

Külön értekezést érdemelne pl. a Messiás-fordítás 
is. A bibliafordításnál is jó lett volna néhány párhu-
zamos idézet a különféle magyar Bibliából, mint ezt 
például Huttkay Lipót tavaly megjelent művében olvas-
tuk. A zsoltárfordításnál is szükséges volna a fontos 
egybevetés. 

Bár nélkülözzük a pontos filológiai apparátust, jó 
képet nyerünk Tárkányi költészetéről, mert Benkóczy 
sokat idéz a versekből, sok költeményt mutat be a 
maga egészében is; ez pedig a jellemzésnek legjobb 
módszere, mert így ismeri meg az olvasóa költőt, nem 
holmi magnélküli szóáradatból, esztetizáló sauce-szólá-
sokból. Benkóczy munkája sokat nyert volna kerek-
dedség szempontjából, ha a két utolsó fejezetet az élet-
rajzba szervesen illesztette volna be, mint ahogyan ezt 
Gyulai Pál tette, midőn Vörösmarty költészetét az élet-
rajzával kapcsolatosan ismertette. 

Benkóczy gördülékeny stílusa nagy dicséretet érde-
mel. Szószaporítást, nagyolmondást, vad szóvirágot, 
modern értelmetlenséget nem találunk könyvében. Néhol 
azonban felesleges közhelyekre akadunk. «Kétségtelen, 
hogy a családi kör végtelenül nagy hatással van a 
gyermek lelki életére». (9. oldal.) Másutt furcsa kifeje-
zést használ, pl : Az üres tartalom (63. oldalon). 

Sajtóhiba is akad; a 16. oldalon talán Vajda Pétert 
kell olvasni Vajda János helyett; — a 62. old. clair 
obsend van clair obscur helyett. 

Mindenkinek ajánlható a szép munka, melyet Tár-
kányi arcképe díszít. Kiállítása az egri liceumi nyomdát 
dicséri, s a mű a bibornok-érsek áldozatkészségéből 
jelent meg.1 Lám Frigyes. 

* 

S e u s e H e n r i k Amand a m a g y a r kódexi ro-
da lomban . Irta Vargha Dámján dr. (Székfoglaló a 
Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztá-
lyában.) Budapest, 1910. 88 1. 

A mai tudományos világban mindig fokozódóbb 
érdeklődéssel folyik a vallás, mint lélektani tény és 
annak természetes rugói körül a kutatás. E tudományág, 
a valláspszichológia, a theologiai tudományok szinté-
zisébe, mint rész az egészbe, szervesen beállítva vég-
eredményében bizonyára ismét csak a theologia gazda-
godását, mélyítését fogja eszközölni. E valláspszicho-
lógiai tanulmányok során előkelő helyet adnak a közép-
kor ama szellemi és életmestereinek, kiknek tanaiban 
és életében a vallásos elemnek az átlagosnál összehason-
lithatlanul nagyobb szerep jutott: a misztikusoknak. 
Világos, hogy a misztikusok eme tanulmányozásánál 
is életük és müveik történet, illetve szövegkritikai meg-
világítása kell, hogy megelőzze a tulajdonképeni lélek-
tani elemzésüket. 

E misztikusok között nagyon előkelő helyet foglal 
el a németországi domonkosrendi Suso, vagy Seuse 
Henrik Amand ( + 1366). 

Vele foglalkozik a jelen mű, első sorban magyar 
irodalomtörténeti és szövegkritikai szempontból. Azon-
ban Seuse valláspszichológiai és theologiai méltatását 
sem mellőzi. Annál kevésbbé, mert ez utóbhi nélkül 
az irodalomtörténeti rész sem volna kellően megvilágítva. 
Hisz theologiai és valláspszichologiai megvilágítás nél-
kül misztikus irót megérteni lehetetlen. Enélkül iroda-
lomtörténelmi értékét sem lehetne megállapítani. Szerző 
munkájának főbb részeit összefoglaló bevezetése (5—7. 
old.) után áttér Seuse méltatására a középkor szellemi 
életében, a róla való irodalom gondos felhasználásával. 
Nagyon helyesen megemlíti (péld. 10., 24., 26., 27., 53. 
old.) hogy Seuse misztikájánál, vallási átérzésénél nem 
pusztán szubjektív érzelmi elemekre támaszkodott, 
hanem egy hatalmas méretű tudományos rendszerre, az 
aquinói sz. Tamáson átszűrődött arisztotelészi tanokra. 
Hogy épen ezen wviloxw racionális és mindennemű 
szélsőségeket kerülő tanrendszer Seuse munkáira is 
mily jótékonyan hathatott, annak bővebb kimutatása, 
elismerjük, meghaladta volna ezen első sorban irodalom-
történeti értekezés keretét. Mi azonban nem utolsó 
helyen e rendszerben való iskolázottságára vezetnők 
vissza, teszem azt is, hogy — mint szerző többek közt 
a 61. oldalon fejtegeti — Seuse nem egy, más miszti-
kusoknál gyakori szélsőséget, izetlenséget került. 

Ezután szerző, Seuse életrajzát fejtegetve, annak a 
Margit-legendával való rokonságát állapítja meg, mire 
számos, nagy gonddal, és pedig párhuzamosan össze-

1 Az elmúlt év folyamán a másik egri költőről : Mindszenty-
ről Sík Sándor írt jeles életrajzot. Végre tehát kath. jeleseinknek is 
kezdünk állítani emlékeket. Szerk 
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állított szöveggel is szolgál. (14—24. old.) Valószínűnek 
tartja, hogy a Margit-legendák voltak befolyással a 
Seuse-életrajzra. (17. old.) Ha szerző ezt a Seuse-élet-
rajznak nála régebbi Margit-legendával való összehason-

I lítások közzétételével illusztrálandja, mint ezt a 17. 
\ oldalon előre jelzi, a külföldi Seuse-kutatók előtt is 

korszakalkotót nyújt. 
A 32—34. oldalon Seuse «Büchlein der ewigen 

Weisheit» és «Horologium sapientiae» c. műveinek egy-
máshoz való viszonyáról esik szó, melyben szerző 
Deniile véleményéhez csatlakozik. Ezt egy nagy gond-
dal összeállított párhuzam követi négj' különböző szöveg 
között: 1. a «Horologium sapientiae» 1390-iki müncheni 
latin kézirata; 2. az 1512-iki nagyszombati kódex «Teljes 
bölcseség»-e (ez a szerző által felfedezett magyar Seuse-
fordílás); 3. továbbá a «Büchlein der ewigen Weisheit» 
XIV. századbeli berlini német kézirata és 4. Surius-féle 
1588-iki latin fordítása között (36—49. old.) 

E gondos szövegtanulmány csak egy része annak, 
a mit szerző az egész munkáról elkészített (49. old.) 
Ennek alapján megállapítja, hogy a nagyszombati 
kódex «Teljes bölcseség»-ének szövege Seuse Henrik 
«Horologium sapientiae» c. latin müve 1. könyvének 
II., III., IV., XV. és XVI. fejezetét tartalmazza. Ezen-
kívül a német «Büchlein der ewigen Weisheit» néhány 
gondolatát. 

Még pedig, mint szerző az «Akadémiai Értesítő» 
1909 évfolyamának 476—486. oldalain részletesen kifej-
tette, a nagyszombati kódex eme szövege egy XV. század 
utolsó negyedére teendő fordításnak kicsit rövidített és 
nem hiánytalan másolata. (51. old.) 

Ezután következik a nagyszombati kódexben magyar 
nyelven meglevő Seuse-féle fejezetek tartalmának rövid 
ismertetése. E fejezetek egy szerves egészet alkot-
nak. Alapgondolatuk, hogy lehet Krisztus szenvedé-
sének szemlélése utján egészen az Istennel való leg-
bensőbb egyesülésig eljutni. Tehát Seuse nem többé-
kevésbbé másodrangú vallási tényezőkkel kívánja az 
áhítatot emelni, hanem a katholikus theologia legsarka-
latosabb elemeiből kovácsolja szilárd és magvas tökéle-
tesedéstanát. Módszerbeli vezérfonala az Arisztotelesz-
szent Tamás-féle elv : a természet érzékelhető konkrét 
dolgaiból kiindulva felhatolni a legáltalánosabb, leg-
finomabb metafizikáig. (51—59. old.) 

A Seuse-féle «Horologium sapientiae»-ből a nagy-
szombati kódexben lefordított fejezeteinek utolsója Mária-
siralom : a kesergő Mária a keresztfa alatt. Ennek a 
művészies finomsággal megírt fejezetnek több szempont-
ból való méltatását, s vele kapcsolatban a magyar 
kódexirodalom többi Mária-siralmainak rövid ismer-
tetését találjuk a 60—71. oldalon. Ezt követi a misz-
tikus irodalom összehasonlítása az egykorú «virág-
ének»-ekkel. A 79—81. lapon következik végül az eddig 
Seusetöl magyar nyelven megjelent leginkább egész 
apró adatoknak gondosan összegyűjtött jegyzéke. 

Mint e rövid ismertetésből láthatjuk, Vargha székes-
fehérvári főgimn. tanár munkája több szempontból 
valóban érdekes. A mit a magyar Seuse-fordításról 
mond, az irodalomtörténeti felfedezés, mely a külföldi 
kutatókat is feltétlen érdekelni fogja. Nem kevésbbé a 
Margit-legenda és a Seuse-életrajz közt jelzett szoros 
összefüggés. Azonban sok olyant is találunk a műben, 

mi a theologus szempontjából érdemel figyelmet. Érde-
kes fényt vet például a középkori scholasztikára és 
misztikára, különösen e kettőnek egymáshoz való viszo-
nyára. Ezzel az egész középkori lelkületre. Ámbár ez 
utóbbi ecsetelésénél az idealizáló lelkesedés mintha 
néha a bírálgató kritikust kicsit háttérbe szorítaná. 
Seuse Henriknek korára való nagy hatásában pedig 
megmutatja a szerző, hogy mire képes a valódi istenes-
ség, ha alapját széleskörű tudományos theologia képezi 
és ha a kifelé való érvényesülésénél szeretetteljes tekin-
tettel van kora lelki szükségleteire, de eszejárására és 
Ízlésére is. Pfeiffer Miklós. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő úr! A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium jövő évi költségvetése, más minisz-
tériumokéval egyetemben, bizottsági tárgyalás végett 
osztatván ki a parlamentben, abban egyebek között 
a középiskoláknál 70 új rendes tanári állás szervezése 
van előirányozva s ennek kapcsán 4—5 hittanárnak 
rendes tanárrá kinevezése van tervbe véve. 

A tanári körökben ez tudvalevőleg szóbeszéd 
tárgya lett s nevezetesen a kinevezésre váró közép-
iskolai helyettes tanárok, a saját existenciájuk bizto-
sításának természetes ösztönétől hajtatva, önként vagy 
szuggesztiók hatása alatt-e, úgy nézték ezt a dolgot, 
mintha egy-egy ilyen rendes hittanári kinevezés 
majdan az ő rovásukra történnék. Eszmecserék 
indultak meg ennek folytán egyes tanári körökben 
s közben oly hangok is hallatszottak, melyek a kol-
légák között eddig eléggé ismeretlenek voltak. 

Tanulmány tárgyává tettem a kérdést s úgy látom, 
mindennek oka a tényállás s az eddigi fejlemények 
nem ismerése és csak ebből tudom magyarázni, 
bog}' némelyek a közoktatási minisztérium költség-
vetésének ezen pontjában egyszerre valami novumot 
fedeztek fel. 

Semmi új dolog nincs készülőben. A hittanárok-
nak a középiskoláknál rendes tanári minőségben 
való alkalmazása sem új dolognak, sem szokatlan-
nak, sem újításnak nem tekinthető, mert a mióta 
Magyarországon középiskola van, mindig rendes 
tanárok voltak a hittanárok is. Úgy volt ez az 1883. 
évi XXX. t.-c. előtt és úgy volt ez s van utána is, 
ma is az összes autonom és nem autonom felekezeti 
középiskoláknál, a kir. kath. intézeteknél, a protes-
táns felekezeti iskoláknál a hittanár rendes tanár. 

Sőt épen ezen tagadhatatlan tény természetes 
folyományaképen részesülnek az autonom felekezeti 
középiskolák rendes hittanárai mind az állami pénz-
tárból engedélyezett fizetési kiegészítésben, vagyis az 
összes evangélikus, református és a többi autonom 
hitfelekezeti középiskolák rendes hittanárai mind-
egyikének az iskola fentartó pénztárából élvezett 
fizetése az államkincstár részéről oly összeggé egé-
szíttetik ki, a mely a hittanárt, mint akármelyik más 
rendes tanárt, rendes tanári minőségben eltöltött 
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szolgálati ideje alapján, az állami tanárok fizetési 
viszonylatai alapján megállapított kulcs szerint meg-
illeti. 

Az 1883: XXX. t.-c. óta folyton voltak az állami 
középiskoláknál is rendes hittanárok, ma is vannak 
például Kaposvárt, Győrött, Szamosujváron stb. És 
ezek a hittanárok, mint ezt a Rangsorban bárki is 
olvashatja, az állami rendes tanárok közé vannak 
rangsorozva. Vannak ezeken kívül olyan hittanárok 
is, akiknek javadalma más alapból van fedezve (így 
a tanulmányi alapból, a Bibics - alapból, a fiumei 
tanulmányi alapból), de szintén rendes tanári minő-
ségük alapján. 

így volt ez Trefort alatt, Csáky gróf alatt is, 
Berzeviczy alatt is és minden miniszter alatt; a mai 
költségvetés a régi uton halad és csupán a további 
szükséges fejlesztésről gondoskodik. 

Mindig úgy értelmezték az 1883: XXX. t.-cikket, 
hogy a hit- és erkölcstan törvényileg kötelezett s a 
tantárgyak sorában az első rendes tantárgy lévén, 
ennek tanítására nemcsak lehet, de kell is rendes 
tanárokat alkalmazni, miután a törvény csak rendes 
és helyettes tanárokat ismer. 

Úgy értesültem, hogy a további fejlesztés e tekin-
tetben oda fog irányulni, hogy a mely intézetben 
bármely felekezetből állandóan legalább száz tanuló 
van, ott az illető hittanárt — természetesen bizonyos 
egymásutánnal — rendes tanárrá nevezik ki, vagyis 
ott rendes tanári kathedrát szerveznek számára. A hol 
ez az eset nincs meg, a hittanár nem lehet rendes 
tanár, az ilyenek óradijait azonban a mostani 50 
koronánál magasabbra fogják emelni, a minisztérium 
t. i. nem zárkózik el a hittanárok jogos igényeinek 
kielégítésétől. 

S itt említem meg, hogy ez az egész szervezés 
nem a világi helyettes tanárok rovására fog történni, 
mintha egy-egy ilyen rendes tanárrá kinevezett bit-
tanár a számból valamely kinevezésre váró helyettes 
tanár helyét foglalná el, tehát mintha a hittanári 
kinevezések az ő előmenetelüket gátolnák; ez telje-
sen felesleges aggodalom. Ahány új hittanárt nevez-
nek ki rendes tanárrá, annyi új állást is szerveznek, 
így a jelen esetben nem a költségvetésben előirány-
zott 70 rendes tanári állás terhére történik a 4—5 
hittanár kinevezése, hanem ezeken fölül és ezen szám-
tól függetlenül. 

Ebből láthatják a t. kollégák, hogy múltkori 
emóciójuknak semmi belátható oka nem volt, az egy-
szerűen félreértésen alapult. 

Egy körülményt azonban a sok szóbeszédből talán 
mégis meg lehetne szívlelni, azt t. i., hogy a mint 
most az egyházmegyei bizottságok minősítik, illetőleg 
vizsgázzák a hittanárokat, lehetne itt Budapesten 
országos középiskolai hittanári vizsgáló bizottságot 
felállítani, mely miként a többi tanároknál az országos 
vizsgáló bizottság, úgy ez a bizottság is függetlenül 
az egyetemtől adná a hittanári okleveleket. Ebben a 

formában jobban nyilatkoznék meg a hittanárok 
egyenlő képesítése a többi tanárokéval, a mi, úgy 
tudom, óhajkép maguk között a hittanárok között is 
többször felmerült. 

Ezeket óhajtottam a «Beligio» útján elmondani, 
hogy a nemzeti nevelés ügyén közösen fáradozó hit-
tanártársaink és mi köztünk, világi kollégáik között, 
minden félreértés, illetőleg súrlódás mellőztessék. Nem 
irigykedve, de örülve kell egymás anyagi helyzetének 
javulására tekintenünk. 

Tisztelettel Paedagógus. 

Sell . R á c i n e cske . Jó. 
K. V á g t a p o l c a . Embereim hibájából történt. 
T. W i e n . Az én volt jó tanitványom jól kezdi forgatni 

a tollat. Örvendek neki. 
V. S z é k e s f e h é r v á r . íme megvan. De a «Religió»-nak is 

van igénye az Írókkal szemben, az, hogy viszont támogassák. 
T. B u d a p e s t . Gorka cikke a «Természettudományi 

Közlöny» most megjelent pótfüzetében «A kőkori festőesz-
közökről» megint csak az ősember intelligenciájáról tanús-
kodik. «Csodálatosan kezdetleges eszközökkel alkotott a 
kőkori művész oly műveket, melyek még ma is csodálatra 
ragadnak bennünket.» (204. 1.) Minden eddigi leletünk csak 
a homo sapienst ismeri, állat-emberről a buvárlat nem tud, 
csak az akarnokok fantáziája. 

>1. Győr . A spiritizmus modern babona, mely épen a 
művelt köröket tartja fogva és viszi őrültségbe. Ilyen az 
ember ; hátat fordít az igaz vallásnak, az igaz Istennek és 
szolgál az ördögnek, mert nem lehet el valamiféle vallás 
nélkül. Igaza van Méltóságodnak, valamelyik munkatársunk 
foglalkozhatnék a kérdéssel. 

L. B u d a p e s t . Nálunk is sokan hevülnek a francia lai-
kus iskoláért, a melyben már Istenről se beszélnek. Az «Esti 
Újság» dec. 23-iki számában irván a francia igazságügy-
miniszternek a pornografla ellen beadott törvényjavaslatáról, 
ezt mondja az ottani tanulóifjúságról : «A francia tanulóifjú-
ság úgy beszél ma a szerelemről, mint a többi országok 
ötvenes emberei. S ha beszél is, erősen köhög hozzá, tönkre 
van téve a szervezete, el van erőtlenedve, nincsen benne 
ruganyosság, nincsenek izmai s lia van is egy kis halvány 
pir az arcán, az csak a naponkint való ötszöri teázásnak a 
hatása.» Hogy tetszik ez önöknek, tisztelt tanító urak, onnan 
az «Újkorszak» felől ? És hogy tetszik Kármán Mór úrnak, a 
ki szerint a laikus morál nem is vallásellenes ? 

TARTALOM. A jubiláló Religio. Dudektől, — Hol 
az igazi gyűrű? I. Tóth Tihamértöl. — Komoly szó a 
feminizmusról. I. Kemény Kolumbán dr.-tól. — A tudo-
mányos kutatások megkönnyítése. Grész Leótól. — 
Keresztény szocializmus és szociáldemokrácia. I. Isel-
stőger Lajostól. — Egyházi világkrónika, d.-től és 
—y —/a-tól. — Irodalom. Benkóczy: Tárkányi Béla 
élete és költészete. Lám Frigyestől. — Vargha : Seuse a 
magyar kódexirodalomban. Pfeiffer Miklóstól. — Levél 
a szerkesztőhöz. (A hittanárok rendes tanárok.) Paeda-
gógustól. — Telelón. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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Egész évre... 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Hol az igazi gyűrű? ói.) 

Soha azonban az emberi kevélység még annyira 
nem ülte diadalát, mint a reformációnak nevezett 
vallási mozgalomban, — fejtegeti tovább Ruville, a 
ki «Triumphe des Hochmuts» cimen külön fejezetet 
szentel e tárgynak. Az igazi vallás isteni Alapítója 
jól tudta, hogy tanai tisztaságát az emberek tévelyei-
től csak úgy lehet megóvnia, ha föltétlen tekintélyű 
tanítói hivatalt állít föl egyházában és ha állandóan 
a Szentlélek segítsége lesz egyháza fejével. De épen 
ezzel a föltétlen engedelmességet, igazi alázatot kí-
vánó tekintéllyel vívta meg az emberi gőg leg-
nagyobb küzdelmeit, mikor ez a tekintély megaka-
dályozta abban, hogy földöntúli kérdésekben a maga 
esze szerint határozzon. A reformátorok azt hangoz-
tatják, hogy csak tisztítani akarnak; megtisztítani az 
egyházat a becsúszott visszaélésektől. De letérnek az 
egyedül biztos alapról, az alázatosságnak életükben 
és tanaikban nyoma sem marad, önmaguknak szab-
nak törvényeket és büszkeségükben saját szellemi 
erejükre s magánrevelációkra hivatkoznak. Tudjuk, 
mennyire illetékes ily kérdésekben az első és meny-
nyire bizonyítható be a második. Állandó gúny tárgya 
a protestánsoknál a pápai csalhatatlanság tana. De 
mi a kath. egyház fejének csalhatatlansága — a ki 
évezredes talajon állva csak különleges esetekben 
nagy körültekintéssel nyilatkozik egy-két örökér-
vényű, visszavonhatatlan mondatban, — mi ennek a 
pápának csalhatatlansága a Luther által magának 
megkövetelt csalhatatlanság mellett, mikor ő ott-
hagyva minden hagyományt vakmerően hirdeti az 
új tanok tömegét, alkotja hittételeit tetszése szerint, 
rombol, épít, a mint kedve tartja! Ezt a munkát 
tisztogatás névvel szépíteni nem lehet ; azt a mun-
kát, mikor századok munkáját és meggyőződését 
gőggel félredobva csak mi, a mi kis eszünkkel akar-
juk meghatározni, mi helyes és mi téves a földön-
túli igazságokból, mit kell azokból kidobni, mit meg-
tartani, — azt a munkát reformációnak nevezni nem 
szabad. Az ő munkájuk jogtalan volt — írja Ru-
ville — és az önbecsülés magasfokú megnyilatko-
zása : munkájuk pusztán emberi munka volt, min-
den tanukra rányomva szerzőjük élete és gyarló-

ságai és mégis az egy, igazi hit visszaállításának, 
egyedül üdvözítő tanoknak nevezték azokat. 

Hogy munkájuk szerencsétlen volt, napról-napra 
világosabban mutatják a következmények. Az élet-
erős fáról letört ágon hol itt hol ott szárad el egy-
egy levél ; kevés köztük már a pozitív hit, a mire 
minden protestánsnak esküdni kellene. Ez a ma-
gyarázata a köztük, még a jó protestánsok közt is 
megnyilatkozó katholikus gyűlöletnek. A protestán-
sok u. i. sokkal inkább katholikusok, semmint ők 
gondolnák ; a mit még szilárdul hisznek, az a ka-
tholicizmus maradványa náluk; a mi ezenfelül talál-
ható náluk, az földöntúli kérdésekről szóló tudomá-
nyos találgatás, de nem vallás. Azért idegenkednek 
tehát annyira a kath. vallástól, mert azt hisszik, hogy 
a katholicizmus az ő féltve őrzött, kizárólag «evan-
gelikus»-nak tartott hittételeiktől akarja őket meg-
fosztani, amik pedig mind megvannak a katholiku-
soknál is. 

A hol kevélység uralkodik, olt az igaz vallás 
nem lehel; az igaz vallásnak az alázatosság vallásá-
nak kell lennie ; ezt az alázatosságot ma a katho-
likus valláson kívül létező ker. felekezetekben fölta-
lálni nem lehet. Eddigi fejtegetésünk azt mutatta. 
De ezzel elértünk a másik fontos kérdéshez: Hát a 
katholicizmusban tényleg föltalálható-e az aláza-
tosság! 

A kath. vallás Alapítójának már születése is az 
Isten Fiának megtestülése, a legnagyobb alázatossági 
cselekedet volt és ez az alázatosság vonult végig 
egész földi életén, a mely nem is volt egyéb, mint 
következménye Krisztus föltétlen engedelmességének 
és az Atya akarata előtti alázatos meghajlásának. De 
33 évnek folytonos alázatossága sem volt Neki elég, 
hanem a világ végéig velünk akart maradni a leg-
alázatosabb elrejtettségben az Oltáriszentségben. 

Krisztus alázatos volt Atyjával szemben, a kath. 
egyház papjai alázatosak Krisztussal szemben; azzal 
a Krisztussal, a kiben az érzékek csak embertársat 
látnak, a kinek tehát alázatosan engedelmeskedni 
erényszámba megy. 2000 év láncolatán keresztül a 
tanító egyház minden tagja, minden püspök, zsinat, 
pápa alázatosan fogadja el az elődjei által hirdetett 
tanokat és ezzel összeköttetése soha meg nem sza-
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kad Krisztussal, a kitől megbízatását is kapta. Min-
den kath. pap az 0 akaratának veti alá saját aka-
ratát; csak azt tanítja a mit Ő tanított; hűtlenség, 
szószegés bűne nélkül mást nem is taníthat. A kath. 
hierarchia e nagy alázatossága és engedelmessége 
mellett hol van az alázatosság a protestánsoknál, a 
hol a tanok maholnap már faluk szerint változnak ; 
hol az engedelmesség, mikor nincs kinek engedel-
meskedni ! 

Krisztus alázatos volt, a papok alázatosak, alá-
zatos a hívek által oly nagyrabecsült istenanya, Mária 
is. Nem az volt legalázatosabb tette, hogy oly rend-
kívüli kitüntetés után sem lett fölfuvalkodottá ; hanem 
az, hogy saját méhének gyermekében elismerte az 
Isten Fiát, tehát az ő mindenható Urát. Mária töké-
letes példaképe az alázatosságnak, ha tehát a ka-
tholikusok őt annyira tisztelik, ezzel csak vallásuk 
alázatos jellegéről tesznek tanúságot. A protestán-
soknál nincs Mária-tisztelet és annál kevésbbé is 
lehet, minél inkább megkívántatik az őszinte Mária-
tisztelethez a rendíthetetlen hit az ő Fiának isten-
ségében és az alázátos lelkület. Ott tehát Mária-
tiszteletének nem lehet alapja, a hol már a Krisztus 
istenségébe vetett hit kezd inogni és a hol a lélek 
legnagyobb jóakarata mellett sem lehet alázatos, 
mert vallása mintegy rákényszerít, hogy fontos hit-
kérdésekben a saját esze után induljon. 

Követik ellenben Mária alázatosságát a kath. 
hívek és a mint Mária fölismerte gyermekében az 
Isten Fiát, készek ők is lemondani az érzékek tanús-
kodásáról és leborulni az ostya alatt rejtőző Meg-
váltó előtt. A térdhajtáson, keresztvetésen, szentelt-
víz használaton kezdve alázat a kath. hívek egész 
vallási élete és annak minden megnyilatkozása, a 
miket — bár nem ők találták ki — mégis alázatos 
lélekkel elfogadnak és a miket a protestánsok — ha 
még annyiszor neveznek is külsőségeknek — csak 
irigyelni tudnak. Bántja a szemüket az az alázatos-
ság is, a mit a hivek a kath. pappal szemben tanú-
sítanak. «Isten előtt kell leereszkednünk, nem a bű-
nös ember előtt! — hangoztatják. Igazatok van — 
feleli Ruville — nem is a protestáns pásztor előtt, 
a ki küldetését egy emberre vezeti vissza, de igenis 
a kath. pap előtt kell leereszkednünk, akinek krisztusi 
missziója van, a kiben a híveknek nem csak az em-
bert kell látniok. És szóljunk-e a hivek alázatossá-
gánál arról a megalázkodásról, a mit a gyónás meg-
kíván minden katholikustól, a legkisebbtől föl a 
pápáig! 

Alázatos a kath. egyház a tudományban is. Ha 
nincs meg bennünk ez az erény, ne számítsunk elő-
haladásra a földöntúli igazságokban. Csak a ki a 
tudományban is alázatos, az tud elfogulatlanul, elő-
ítéletek nélkül dolgozni. A protestánsok ezért nem 
tudnak így dolgozni. Avagy miért akarják a Szent-
írásból a csodás elemet oly buzgalommal kiküszö-
bölni! Miért igyekeznek saját tanaikat beleértelmezni 

a szent iratokba, a melyeknek szerzői ma már nem 
nyilatkozhatnak! Mert, hogy ha még beszélni tud-
nának azok a szerzők, mennyire tiltakoznának az ő 
önkénykedéseik ellen, legjobban mutatja az olyan 
eset, ha az agyonmagyarázott könyv szerzője még él 
és véletlenül megszólal — mint ez Buville áttérésé-
vel és első könyvével történt. Könyvének protestáns 
bírálói kifogyhatatlanok az áttérés okának föltárásá-
ban. Atavizmus az egész — szól az egyik — ősei 
francia katholikusok voltak és most kiütött ivadék-
j ukon a vágyódás a katholicizmus után. — Dehogy ! — 
véli a másik — katholikus befotyás és főleg a je-
zsuiták ravaszsága kerítették őt hálójukba.1 Nem is 
így volt az — hirdeti a harmadik — a kath. szer-
tartások külső fénye vakította el és nem tudta meg-
becsülni a mi puritán egyszerűségünket. Én már 
tudom — kiált föl a negyedik — Ruville régen 
katonatiszt volt, ezért tetszett meg neki az a vak 
engedelmesség, a mi a katholikusoknál található. Az 
enyém az igazi! — állítja az ötödik, — gondolat-
lustaságban szenved Ruville, nem kell neki a protes-
tánsok nemes szabadgondolkozása, szolgai módon 
rábízta magát Róma vezetésére. És így folyik vég-
nélkül a találgatás, de arra egyetlen egy protestáns 
biráló sem gondolt — írja a szerző meghatóan — 
hogy ha az életemben valahol, úgy bizonyára e fon-
tos lépésemben az isteni kegyelem segítsége játszotta 
a főszerepet. 

Előttünk van már az egész kath. egyházi élet, 
láttuk alázatosságát minden megnyilatkozásában, 
minden tagjában és működésében; tegyük föl a 
képre az utolsó ecsetvonást : az egyház alázatos a 
küzdelemben is. Élete örökös küzködés volt és lesz 
is, a mint ezt Krisztus előre megmondotta az általa 
alapított, tehát igaz egyházról. Ez az állandó küzde-
lem tehát szintén csak jele a kath. vallás igazságá-
nak. Mindig harcolni kellett, fájdalom sokszor azok-
kal is, a kiknek vallása szintén Krisztus istenségén 
alapszik; a kik leborulnak az Isten Fia előtt, de 
mert ő nem oly egyházat alapított, mint ők szerették 
volna, ellenségei annak az egyháznak. Akárcsak a 
jeruzsálemi nagytanács tagjai, a kik földig alázták 
magukat a megígért, eljövendő Messiás előtt, de az 
eljött Messiást — mert nem úgy jött, a mint azt em-
beri hiúságuk kigondolta — keresztre feszítették. 
Ilyen küzdelemben áll az alázatos egyház. De harc-

1 «Sajnos, áttérésem előtt nem adatott meg az a sze-
rencse, liogy csak egy jezsuita atyát is ismerhettem volna» — 
feleli erre Ruville. Különben, hogy mennyire nem állott kath. 
befolyás alatt, már első könyvében is részletesen elmondta, 
jól sejtvén, hogy a protestánsok erre az okra fogják meg-
térését visszavezetni. Egyébként azt is érdemes följegyezni, 
hogy első könyvéről egy rokonán kívül a kinyomatás előtt 
senki sem tudott. Csak már a korrekturát adta át egy pap-
nak, hogy az esetleges dogmatikai hibáktól megtisztítsa. De 
az is csak egyetlen egy lényeges változást tett a szöveg-
ben. Ugyan mit ? Kitörült egy Luther ellen szóló éles ki-
fakad ást. 
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ban is lehet alázatosság? Igen, lehet és van is. A kath. 
papok rendületlenül hirdetik Krisztus tanait, bár 
ezért megvetés a részük; szilárdan ragaszkodnak 
azok tisztaságához, jól tudják, hogy mitsem érne 
egy-két emberrel növelni a katholikusok számát, ha 
ennek árát a hit megingatásával kellene megfizetni. 
A papok mellett alázatosak a hivek is, a kik öröm-
mel tiirik el azokat a megbélyegző szavakat, a miket 
hitük megvallása miatt a világ reájuk szór. 

Nincs tehát keresztény vallás, a mely alázatos-
ságban a katholicizmust megközelítené, tehát nincs 
más igazi vallás, csak a katholicizmus az. Ha belát-
juk, hogy egyedül a katholikusoknál van az igazság, 
új világításban áll előttünk az egész egyháztörténe-
lem és sok különösnek tetsző eseményben, erősebb 
hangban, keményebb föllépésben — a miket eddig 
elfogultságnak és türelmetlenségnek tudtunk be — 
föl fogjuk fedezni az igazság ösztönzését, sarkaló ere-
jét. Csak jóakarat legyen benned, és Isten segítségé-
vel el fogsz jutni az igazsághoz, bárhol vagy is jelen-
leg. Talán megtörténik, hogy előbb belépsz egy pro-
testáns felekezetbe, de a hit épületének fejlesztésével 
ki is lépsz onnan. Belátod te is, hogy az igaz vallás-
nak isteni alapításra van szüksége. De lehet-e ott 
isteni alapításról beszélni, a hol annyi az egymással 
ellenkező tan, annyi a szekta, a hol mindenki saját 
tanait adja elő keresztény mezbe öltöztetve. A pro-
testantizmus nagy kilengéseket enged meg tagjainak, 
de csak — bal felé. Miért áll hát azok útjába, a kik 
egyszer jobbra akarnak fordulni, a katholicizmus 
felé! Az igazság után sóvárgó lelket nem tudja ki-
elégíteni ; sok azoknak a protestánsoknak száma, a 
kiknek vallásuk nem elég, a kiknek lelke ennél 
többre szomjazik és még sem tudja ezt megtalálni. 
Miért? Mert gyermekkorában belénevelték, hogy a 
katholikus egyház — a hol pedig egyedül találna rá 
az igazságra — az üdvösség akadályozója, «eine 
unheilvolle Gestaltung». Csak ezt az előítéletet nehéz 
legyőzni : a ki ezen túl van, az előtt szabad és könnyű 
az út az egyedül igaz, mert alázatos katholikus egy-
házba. 

Ezekkel a lélekemelő gondolatokkal végződik 
Huville új könyve, a mely a katholikus egyház igaz-
ságának mindvégig érdekes megkapó és mindenesetre 
eredeti apologiája. A ki csak hozzáférhet, olvassa el. 
Olvassa ne csak protestáns, bár azoknak lenne leg-
több hasznuk belőle, de olvassuk el mi, katholikusok 
is, hogy szivünkbe vésődjenek azok a lelkesedések, 
a miket a katholikus vallás igazsága kiváltott a meg-
térő tudós lelkéből és hogy értékelni tudjuk azt a 
kegyelmet, hogy mi már abban a vallásban szület-
tünk, a hová mások csak kemény küzdelem árán 
jutnak el. Es milyen kevesen jutnak el! Épen ezért, 
a mint a szerző bizalmat és kitartást ajánl az igaz-
ság után kutató léleknek, mi sem kívánhatunk ma-
gunknak jobbat, mint minél több oly egyenesszivű 
és tanult ellenfelet, mint Huville volt megtérése 

előtt. Az ő megtérése ismét tanúság arra, hogy igazi 
tudománytól és az igazság után ésszel-szivvel kutató 
emberektől a katholicizmusnak nincs mit félnie. Ne-
künk csak két ellenségünk van : a közönyös embe-
rek nemtörődömsége és a tudósoknak kikiáltott 
kontárok rosszakaratú tudatlansága. Ellenben az 
igazi tudós okvetlenül ráakad a katholikusoknál az 
egyedül igaz vallásra, vagyis — ha a bölcs Náthán 
gyűrűiről szóló parabolát a keresztény vallásokra 
alkalmazzuk — a katholikus vallásban találja meg 
az igazi gyűrű tulajdonosát. 

Tóth Tihamér. 

gomoly szó a feminizmusról. (II-) 

De nincs meg a nőben a rátermettség sem arra, 
hogy anyagi és szellemi téren a férfiúval fölvegye a 
versenyt. Ennek a történelem nyújtja megdönthetet-
len tanúbizonyságát. «Erős a meggyőződésem, hogy 
nem származhat abból más, mint kontárkodás és 
árcsökkentés («Pfuscherei und Preisdrúckerei»), ha 
a kiválóbb tehetségű nők átlaga benyomul a férfi 
hivatásköreibe — csak zavar, fokozottabb súrlódás 
és nagyobb akadékoskodás ama kevés, igazán ura-
lomra teremtett szellem munkájában, ha a nő politikai 
és társdalmi téren vezérszerepre vállalkozik, bármily 
becsülésre méltó is részben az, amit egyesek a nők 
milliárdjai közül ezen irányban végeztek. Egyes kiváló 
esetek nem szolgálhatnak irányadó mértékül egy 
jelenségcsoport átlagos értekének megítélésénél. Ha 
a variálódás térben és időben korlátozva nincs, a 
közepestől való eltérésnek legbámulatosabb foko-
zatait hozhatja létre. Egyes tehetségek és zsenik az 
átlagot illetőleg nem bizonyítanak semmit. De még 
ha összegezzük is mindazt, a mi nagyot a nő az 
évezredek folyamán alkotott, az eredmény — szegé-
nyes ! Merem állítani, hogy mindazt, amit a nő a 
tudomány, művészet, technika és államkormányzás 
terén alkotott, egy tollvonással kitörülhetjük, a nélkül, 
hogy észrevennők a támadt hézagot. Mert mit jelent 
az a maroknyi jó és kiváló, a mi a nőtől szárma-
zik, szemben a civilizáció roppant művével, melyet 
a férfi a természet ellenséges hatalmától fáradsággal 
elhódított ? De tartsa bár valaki az alexandriai Hypatiát 
a legnagyobb filozófusnak, Herschel Karolinát a leg-
nagyobb természettudósnak, Kaufmann Angelikát a 
legnagyobb festőnek, Droste-Hülshoíl Annettet a leg-
nagyobb költőnek, még mindig fönnmarad a kérdés: 
mit képes a tehetséges nők átlaga alkotni, önállóan 
létrehozni? Az évezredek válasza megsemmisítő a 
nőre. A szenthelyek, zene és költészet ápolása ősidők-
től fogva a nőkre volt bizva. Tettek-e egyebet annál, 
hogy amit a férfiak szájukba adtak, rámondták és — 
énekelték? A főzés, fonás és szövés az ő különös 
feladatuk volt. Ezen a téren is, mint sok másban, 
ugyan mit változtattak, javítottak és találtak fel? 
A XV. század elejéig Németországban az orvosi pálya 
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a nők előtt is nyitva állt, de — kérdem — vitték-e 
ebben is többre a gyógyfiiveskedésnél ? S mihelyt a 
tudományos gondolkodás és módszeres megfigyelés 
vonult be az orvostudományba, nekik olt többé nem 
volt helyük. Már a kezdődő kultura fontos szerepet 
jelölt ki a nőnek a szülésnél. De mit használt a sze-
gény gyermekágyasnak az őszinte részvét, mellyel a 
bába nézte kínlódását, ha nem tudott szülni vagy a 
piszkot a testébe kente, úgy hogy fiatal életének oda 
kellett vesznie? Kit hívnak ma is a legfanatikusabb 
feministák, ha iit a nehéz órájuk és nem minden 
folyik le a legsimábban? Aligha jut egynek is eszébe, 
hogy életét a doktorkisasszonnyal kockáztassa, ha 
tud valahol a közelben egy derék doktor bácsit. 

Tudom, sokan brutálisnak tartanak azért, hogy 
mindezt oly nyíltan és egyenesen a nőknek szemébe 
mondom. De kíméletlenül véget kell vetni annak a 
veszélyes ábrándnak, mintha a nyilvános életben a 
tehetséges leányokra tudj' Isten miféle babérok vár-
nának, mintha számukra fennállana józanul számba-
vehető lehetősége annak, hogy a tisztes közepesnél 
valaha magasabbra emelkedhetnének. A főnyeremény 
lehetőségére józanul senki sem fogja élete sorsát 
alapítani. De nemcsak a fiatal leányoknak kell ezzel 
tisztában lenniök, hanem a fiatal embereknek is. 
A tudós, felvilágosult nőnek idolumát le kell rom-
bolni, hogy a családi szentély oltára tiszta épségében 
ismét fennálljon. 

Egyes feministák szerényebbek, amennyiben azt 
vélik, hogy vannak bizonyos alárendeltebb jelentő-
ségű foglalkozások, melyeket a kioktatott nő ép oly 
jól végezhet, mint a férfi. Ez igaz. Mindamellett rend-
kívül veszélyes a közjóra, ha nőket nagy számban 
az ilyen férfimunkákhoz bocsátjuk, pláne odacsődít-
jük, mert ezzel a férfinak teremtünk veszélyes konkur-
renciát, amennyiben neki a családalapítást meg-
nehezítjük, sőt lehetetlenné tesszük.» 

Mindezzel szemben a feministák arra hivatkoz-
nak, hogy nem ők rombolják le a családot, hanem 
a gazdasági fejlődés, melynek az ő mozgalmuk csak 
szükségszerű folyománya. «Ez annyiban igaz, ameny-
nyiben a feminizmus csak a modern közgazdaság 
talajában fejlődhetett ki, mint az elhatalmasodott 
kapitalizmus gyümölcse. De a leghatározottabban 
kell visszautasítanom azt az állítást, mintha a köz-
gazdaság oly hatalom volna, amely előtt egyszerűen 
meg kell hajolnunk. A nőnek testi és lelki alkata a 
természetnek oly műve, melyen nem lehet változ-
tatnunk. Ellenben a közgazdaság emberi mű és a 
nép nem a közgazdaság kedvéért van, hanem a 
közgazdaság a népért. Kell, hogy az embertermelés-
nek, a nép testi és lelki egészségének és hatalmának 
törvényei fölötte álljanak a gazdasági termelésnek 
s a gazdasági hatalom törvényeinek és ha kitűnik, 
hogy a gazdasági fejlődés a család romlására, a faj 
elkorcsosulására vezet, akkor hát más irányt kell 
neki adnunk, amint fognak is neki adni, mielőtt 

még századunk letűnnék. Ha most a női munkát 
mint gazdasági szükségességet tüntetik föl, melybe 
kénytelen-kelletlen bele kell nyugodnunk, ugyanazt 
szónokolták, mikor annak idején Angliában arról 
volt szó, hogy megtiltsák azt, hogy a gyermekek 
zsenge korukban a bányákban és gyárakban tönkre-
menjenek; ugyanezt hajtogatták, midőn az éjjeli 
munka korlátozásáról, a törvényes munkaidő meg-
állapításáról volt szó stb. így lesz ez a jelen esetben 
is. Ha majd tudatára ébrednek annak — persze 
keserves tanulságok árán — hogy a nőnek eltérítése 
természetes hivatásától mennyire veszélyezteti a 
jövő kulturnemzedéket, akkor majd megragadják 
azon eszközöket, melyekkel a nő munkáját és társa-
dalmi tevékenységét annyira korlátozzák és úgy 
irányítják, amint ezt az egészségi és erkölcsi szem-
pont kívánja és a férfit gazdasági, szociális és erkölcsi 
tekintetben abba a helyzetbe jutattják, hogy alkalmas, 
meg hajlandó is legyen családot alapítani. Ez az 
egyedüli mód, melyen a fennálló baj gyökeresen 
orvosolható.» 

A nőnek az lévén a természetes hivatása, hogy 
derék anya és feleség váljék belőle, egyedül ez 
a szempont lesz irányadó arra nézve, minő nevelés-
ben részesüljön. «A leányok egészségének ápolása és 
fönntartása, annak biztosítása, hogy egészséges, erő-
teljes és derék gyermekek minél nagyobb számban 
szülessenek, faji tekintetben a legfontosabb, de egy-
ben a legnehezebb is.1 Egészséges magzatot jól fölne-
velni, tréfadolog, ellenben silány magzatból használ-
ható embert nevelni, lehetetlenség. Aztán meg ne 
gondolja rólam senki, hogy a szüléssel az anya 
feladatát is bevégzettnek tekintem. A házasságnak 
oly magasztos képe lebeg szemem előtt, amint ez 
csak öntudatos, képzett és erkölcsileg érett emberek 
közt létesülhet. Mindegyik leány számára követelem 
a jellem helyes képzését, a mit röviden úgy jelez-
hetnék: neveljük arra, hogy öröme teljék a szol-
gálatban. Mindegyik leány számára követelem a 
háztartásban való kellő jártasságot s a szükséges 
élet- és társadalmi ismereteket. Ez utóbbin nem a 
tudálékosságot, a különféle ismereteknek zagyva 
össszevisszaságát értem, hanem azon szellemi eszkö-
zöket, melyeknek segítségével az ember az élet-
ben, társadalomban, az — állam egészben elíóg-

1 Ha ez igy van, amint csak a természetes józanságtól 
elrugaszkodott liipermodernség tagadhatja, mit szóljunk akkor 
azon megdöbbentő szakvéleményhez, melyet az Országos 
Közegészségügyi Tanács Tauífer Vilmos, egyet, tanárkidolgo-
zásában adott az egygyermekrendszer átkos bajának «orvos-
lására» s mely szerint csak természetes, ha a «fejlett gondol-
kozású» társadalom védekezik a túlszaporodás ellen, mert 
ez a kultura és észszerű gondolkodás eredménye, míg az 
egykeellenes feljajdulásban csak egy erős osztályérdek — a 
felső társadalomé, mely olcsó munkásanyagot akar tenyész-
teni — nyilatkozik meg. Nem ártana a franciákat is meg-
kérdezni, kiknek minden évi statisztika egy-egy «l'année 
terrible»-t jelent, vájjon nekik is ez-e a «szakvéleményük» ? 
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lait állását és hivatását föl tudja fogni, hogy így 
megérjen a szabadságra, vagyis tudatosan alávesse 
magát az élet szükségességeinek és ki-ki a maga 
helyén örömest közremunkálkodhassék az emberi 
közösségben. Minden leány számára követelem ezt 
a nevelést, tehát az értelmi fejlettségnek, a természet 
és társadalom életébe való belátásnak nagyon magas 
mértéket, sokkal magasabbat annál, melyet — panasz 
ne essék, szólván — a mai közép- és felsőoktatás 
közvetít. Mindezt még megtoldom a nő alapos 
felvilágosításának követelményével, hogy világos bete-
kintést nyerjen a fajhigiena és fönntartás, átöröklés, 
magzatpusztulás stb. lényegébe.» 

Ezek azon általános ismeretek, melyek minden 
anyának és feleségnek szükségesek és elégségesek, 
hogy hivatását derekassan betölthesse. Azért teljesen 
alaptalan a feministáknak azon ellenvetése, hogy 
az anyának a fiuk nevelése szempontjából van 
szüksége magasabb politikai, társadalmi stb. isme-
retekre. «Volt alkalmam az életben bámulatos esete-
ket tapasztalnom, melyekben az özvegy egy egész 
sereg fiút nevelt derék férfiakká. Mivel érte ezt 
el ? Először és mindenekelőtt azzal, hogy nekik 
derék — apát ajándékozott és rájuk önmagától is a 
legnemesebb testi és lelki javakat hagyta örökül; 
másodszor azzal, hogy nekik mindenben a törhetet-
len kötelességteljesítésnek példáját nyújtotta. Harmad-
szor azzal, hogy velük már korán a nemi ellentét-
nek minden édességét megizleltette, amennyiben ő 
volt a legelső, ki a férfias felsőbbségnek minden-
kor örömest meghódolt és ekkép fiaiban a leg-
nemesebb erőket élesztette és tartotta ébren. Nem 
tudok egy esetet sem, amelyben a fiuk fejlődése 
szenvedett volna azáltal, hogy nekik az ő — a maga 
házi körében különben olyan derék, joságos és áldo-
zatrakész — anyjuknak korlátolt tudásán vagy szellemi 
rövidlátóságán titokban mosolyogniok kellett volna; 
ellenben nem egyszer voltam már tanúja annak, 
hogy máskülönben jóindulatú fiuk berzenkedtek vagy 
megszöktek, mert nem birták ki anyjuk bölcseségét, 
ki mindenképen a fejébe vette, hogy neki fiainak 
szellemi, tudományos, szociális vagy politikai vezeté-
sét is kezébe kell vennie.» 

Kemény Kolumban dr. 

Hofbauer szent \elemen élete alkonyán. 

N a g y h a t a l o m s z e r ű b e f o l y á s a . (i.> 

Elérkeztünk llofbauer szent Kelemen atya életé-
nek leírásában addig a magaslatig, a hol szentünk, 
a semminek látszó koldus szerzetes, a figyelmes szem-
lélő lelke előtt, az ő nagyhatalmi befolyásával, szem-
látomást úgy tűnik föl, mint igazi, új, sajátságos, kor-
társai közöl messze kimagasló világtörténelmi tényező, 
még pedig párhuzamosan haladva három téren: az 
irodalom és tudomány, a politika és államkormány-

zás, végül az egyház életének a nagy francia forra-
dalommal s a német szekularizációval kezdődött, 
anyagilag tönkretett, szellemileg azonban egyre job-
ban gazdagodó újabb korszakába való bevezetése 
terén, Bécsből kihatólag. 

Hogyan — kérdi talán valaki — kell Hofbauer 
atyánál ezt a nagyhatalomszerű szereplést érteni, pél-
dául az irodalomban, holott ő hivatalos ügyirato-
kon és leveleken kívül úgyszólván semmit sem írt, 
vagy a tudomány terén,1 a hol neki, mint tudósnak, 
sohasem volt alkalma, sem könyvvel, sem tanszéken 
szerepelni, vagy a politika és államkormányzás me-
zején, a hol ő mint állandóan felügyeltje a rendőr-
ségnek, bizony csak igen alárendelt, mondhatni ál-
dozati szerepet játszott eddig, vagy az egyházi 
kormányzás terén, a hol neki, mint püspöki trón nél-
kül szűkölködő egyszerű szerzetesnek tulaj donképen 
semmi szava sem volt? Úgy van: hogyan fejthetett, 
illetve fejtett is ki szentünk mindezeken a legkiilön-

1 Es ist die Frage entstanden, ob nicht der Heilige selbst 
auch sich schriftstellerisch versucht habe. In der Tat besitzt 
ein Restaurateur in Warschau ein Büchlein, das von P. Lu-
bienski als von P. Hofbauer geschrieben erkannt wurde. Doch 
ist es blosz eine Sammlung von Gebeten zu des Heiligen 
eigenem Gebrauche. In Wien sodann finden sich ein Manu-
skriptbuch im Domschatz von Sank! Stephan und eines mit 
dem Titel : «Der schmale Weg, der uns zu Jesus führt», im 
Reliquiarium zu Mariastiegen, die von der mündlichen Tradi-
tion dem Heiligen zugeschrieben w e r d e n . . . Doch glauben 
Handschriftenkundige es ablehnen zu müssen, dass diese 
Bücher wirklich vom Heiligen stammen. Innerkojler, 661. 1. 
Dankó (Hofbauer Kelemen Mária. Magyar Sion, 1865. 94. 1.) 
még tovább megy. «Ez alkalommal megemlítjük, úgymond, 
hogy H. saját kezétől egyetlen-egy betű ? sem létezik ; egész 
levelezését titkára vivé.» Node, ő diktálta bizonyára a leg-
többet, tehát ő a szerző. Még tovább mennek némelyek. Marad-
tak szentünktől nyilatkozatok, melyek arra látszanak (persze, 
csalóka látszattal) mutatni, mintha Hofbauer atya a tudo-
mányra és irodalomra nem sokat adott volna. Unkrechtsberg, 
mint szemtanú beszéli, hogy mikor egyszer Friedrich Schlegel 
szentünk előtt egy tudományos fogalmazványt olvasott föl, 
Hofbauer atya megölelte őt és ezt mondta : «Gut, mein Fried-
rich, ganz gut ; aber noch besser ist, den Herrn Jesum vom 
Herzen lieben.» (Haringer, 271. 1.) Világos, hogy ez nem le-
kicsinylése a tudománynak, hanem fensőbb pedagógiai szent 
oktatás a tudomány ethikai értékeléséről szemben a szent 
szeretettel. Egy másik alkalommal a szépirodalomra, név-
szerint a költészetre vonatkozólag Zacharias Wernernek, a 
«büszke porosz»-nak — így nevezte őt néha szentünk — szólt 
a szent lecke. Halljuk az esetet ! «Man hat geglaubt, írja 
Innerkojler (678. 1.) sein (des Zacharias Werner) heiliger 
Freund habe sein Dichten nicht gern gesehen. In der Tat 
sagte Hofbauer auch oft ein fast derbes Wort, wenn Werner 
nach Poetenart gerne im Kreise junger Leute seine Verse 
vorlas. Er bekam vom Heiligen zu hören : «Geh du mit dei-
ner Dalila.» Tudva azt, hogy szentünk Wernert mindig szoros 
pórázon tartotta s hiúságra, kevélységre hajlandó oldalán 
szokta nemcsak csipkedni, de ütni-verni is, világos, hogy ez 
a mondása szentünknek, a ki maga is énekkedvelő művész-
lélek volt, nem lebecsülése a költészetnek, hanem gyengéd, 
atyai figyelmeztetés Werner-rel szemben, hogy ez a nagyszel-
lemű és nagy jóakaratú, de nagyon gyarló ember a hiúság 
kísértései ellen folyton résen legyen. 



22 R E L I G I O LXX. évi-. 1911. 

félébb tereken egyárant nagyhatalomszerűnek tekin-
tendő átalakító befolyást? Ez a kérdés. 

«Facta loquuntur.» Ténykérdésnél tények bizo-
nyítanak, tények döntenek. Tehát itt is lássuk a 
tényeket. 

Lássuk elsőnek az irodalmi tért. Mit tett ezen a 
téren Hofbauer atya ? Hogyan emelte érvényre nagy-
hatalomszerű befolyását? 

Annak kellő méltatására, hogy az irodalom terén 
mit hagyott hátra Hofbauer szent Kelemen atya be-
folyása, okvetetlenül szükséges tudni, mit talált maga 
előtt? 

Hihetetlenül hangzik, de bebizonyított való igaz-
ság, hogy a jozefinizmus úgyszólván tabula rasát, 
üres lapot csinált az előbb oly gazdag katholikus 
hitbuzgalmi irodalomból. Halljuk szentünk egyik 
régibb rendi életrajzirój át! «Sem papok, sem világiak 
számára — írja Haringer — nem jelentek meg (igazi) 
katholikus könyvek; prédikációikat a papok legna-
gyobbrészt protestáns forrásokból merítették; katho-
likus papok könyvtáraiban hosszú sorokban pro-
testáns prédikációs könyvek terpeszkedtek és a katho-
likus egyházi szónoklás mintáiul protestáns szer-
zők voltak kihiresztelve. (A mi a népiratokat1 illeti), 
míg a protestánsok, jansenisták és illuminátusok nagy 
tömegeit az iratoknak terjesztették szét és óriási 
tevékenységet fejtettek ki, hogy a népet (kath.) hité-
től megfosszák, katholikus részről csak annyi történt, 
hogy azt semminek lehet venni. Még csak jó katho-
likus imakönyvet sem lehetett találni és a nép 
kénytelen volt az illuminátus Eckartshausen «Gott 
ist die Liebe» cimű könyvét, melyet még olaszra is 
lefordítottak, használni, holott az szabadkőműves ném-
bereknek ugyan jó szolgálatot tett, de imádságos 
katholikusoknak vezérfonalul egyáltalában nem szol-
gálhatott.»2 

íme, ezt az állapotot találta Hofbauer atya a hit-
buzgalmi katholikus irodalom terén maga előtt. Mit 
tett ellene vájjon s mit hagyott hátra? 

Hogy mit tett ő, azt abból a minden kortársáénál 
fensőbbséges tetterejéből, melyet benne eddig meg-
ismerni szerencsések voltunk, könnyen lehet kikövet-

1 A népet egyházi értelemben véve, a hol az tanuló egy-
házat, világi hiveket jelent. 

2 Id. m. 313. 1. Mi több, a hitbuzgóság népies eszközének, 
a szent képeknek már hire is alig maradt, nemhogy hasz-
nálatban lettek volna. «Die Polizei sah derlei nicht gern. Da 
fing nun der Heilige mutig wieder damit an. Kanonikus 
Hurez erzählt (Summarium, a. 1873. 26. 1.) : «Hofbauer liesz 
die Statue des Jesukindes, die bei den Nonnen zu Sankt 
Ursula war, in Kupfer stechen. Und zwar war dies das erste 
Andachtsbild, das nun wieder gemacht und verkauft wurde.» 
Innerkoßer, 660. 1. Folytatta szentünk a szent képek missió-
munkáját Liguori szent Alfonz képeinek terjesztésével. Ezek 
közül egyet Knittelfeldben, Stájerországban őriznek, mely 
arról nevezetes, hogy tűzvész alkalmával a rúd, melyre a 
papirkép rá volt tekerve, hamuvá égett, de a papirkép körü-
lötte ép maradt. Haringer, 126. 1. 

keztetni. 0 maga a tett, nem a szó, nem az írás 
embere volt főképen. De ideje sem maradt az irásra, 
annyira el volt foglalva éjjel-nappali lelkipásztori 
tevékenységének tárgyaival. írásra termett gyónófiai-
nak seregét indította tehát szentünk egyre sűrűbb 
rajokban munkának a hitbuzgalmi irodalom terén.1  

S vájjon lassankint mi lett a végeredmény? Valósá-
gos könyvtár keletkezett Hofbauer atya befolyása 
alatt azokból a hitbuzgalmi munkákból, melyeket 
szentünk gyónófiai igazi szent versenyben egymás-
után összeírtak. Ehhez a hofbaueri aszketikus könyv-
tárhoz, hogy csak a főbbeket említsük, hozzájárul-
tak : Johann Peter Silbert, a Klinkowström-féle fine-
velő intézetben a francia nyelv tanára, körülbelül 
100 kisebb-nagyobb munkával,2 Anton Passy3 és Georg 
Passy testvérek együtt talán másfélszer annyival, 
dr. Emmanuel Veith, mivel csak prédikációi 45 kötetre 
rúgnak, nem sokkal kevesebbel.4 Mit mondjunk Zacha-
rias Wernerről5 és Klinkowströmről ? Ez a két férfiú, 
hogyha a szentünk buzdító hatása alatt megindult 

1 P. Hofbauer, irja tanítványa Pajalich, hatte bereits viele 
Beichtkinder. Man fühlte, dasz sie eines Antriebes, eines 
geeigneten Mittels benötigten, um immer ihre Frömmigkeit 
zu nähren und das christliche Leben, das sie begonnen 
hatten, zu befestigen. Seine erfinderische Liebe wuszte etwas 
ganz Vortreffliches zu entdecken, das dem Geiste der deut-
schen Nation, der so sehr Lektüre liebt, besonders zusagte. 
Da Hofbauer einige Beichtkinder hatte, die Talent, einen 
durchdringenden Geist und für schriftstellerische Tätigkeit 
Befähigung besaszen, darum ermunterte es sie zu solcher 
Arbeit. Erinnerungen, §. 45. 

2 Die besten asketischen Schriften Frankreichs, Italiens 
und Spaniens übertrug er ins Deutsche und machte so das 
Deutsche Volk damit bekannt. Haringer, 315. 1. 

3 Werner und Veith haben erst wieder so recht die 
protestantischen Predigtbücher verdrängt und der katholi-
schen Kanzleiliteratur einen Platz verschafft. Innerkofler, 
663. 1. Veithről írja ugyanez a szerző : «Dieser geniale Man hat 
auch als Schöngeist Bücher geschaffen, die heute noch Beach-
tung zu finden fähig sind. Novellái öt kötetre rúgnak, 
költeményeinek száma ismeretlen. Elete alkonyán vakon 
«Hundert Psalmen», «Stechpalmen» és «Wintergrün» cimű 
műveit alkotta. In all seinen anderen homiletischen, philo-
sophischen und medizinischen Werken verleugnete er den 
feingebildeten, schöngeistigen Literaten nicht. Und dasz er 
alle diese Kräfte seines Genies so ganz in den Dienst des 
Kreuzes stellte, ist, wie er selbst gestand, das Verdienst sei-
nes Meisters P. Hofbauer. U. o. 675. 1. 

4 Anton Passyról írja S. Brunner (id. m. 261. 1.) : Was er 
hier leistete, ist schon der Masse nach erstaunlich. Am aus-
gezeichnetsten sind seine Kirchenlieder, von denen viele in 
Übung k a m e n . . . Wir lassen Werke und Broschüren hier nur 
nach den Fächern geordnet in Zahlen folgen : Kirchenhisto-
risches 5, Biographien 5, geistliche Poesie 14, asketische 
Werke 13, Gebetbücher 6, Novenen 6, einzelne Andachts-
bücher 5, Übersetzungen 7, Miscellen, Flugblätter und Mono-
graphien 40. Also im ganzen nicht weniger als 102 Piecen. 

6 Wernernek, a költői irás művészetben a hofbaueri 
iskola «mesterének», annyira zivataros volt a múltja (még a 
szabadkőművességen is átment), hogy ujabban is egy francia 
iró (E. Vierling, Zacharias Verner. La conversion d'un rare 
antique, avec une correspondence et des documents inédits, 
1908.) azt vitatja, hogy Werner Rómában 1809-ben történt meg-
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katholikus időszaki sajtó termékeit is idevesszük, azt 
lehet mondani, hogy a hofbaueri épületes könyvtár-
hoz külön-külön véve is számba alig foglalható dolgo-
zattal járultak hozzá. Klinkowström irodalmi termé-
keiről azért kell itt külön említést tenni, mert ő fő-
leg a katholikus ifjúsági irodalom művelésében volt 
úttörő Bécsben, még pedig mintaszerűleg, a meny-
nyiben remekírói szöveg mellé, mint festőművész, 
sajátkezűleg készített remek illusztrációkat szokott 
csatolni. E nemű munkái cimök szerint a követke-
zők: «Geistliches ABC-Büchlein», «Geschichten aus 
dem Alten und Neuen Testament» 24 rézkarccal, 
«Weltliches ABC-Büchlein», ugyanannyi képpel és 
minden betűhöz költemény alakjába öntött tanul-
ságos és mindig egyúttal a szivre nézve épületes 
figyelmeztetésekkel és mondásokkal. Műveltebb körök 
számára lefordította továbbá németre Frayssinous 
hírneves francia konferencia-beszédeit a keresztény-
ség védelméről és P. Grou «L'interieur de Jesus et 
Marie» című hitbuzgalmi munkáját, a meljmek 
nagyobb világosság kedvéért, Hofbauer atyától örökölt 
finom aszketikus tapintattal, mely az álmiszticizmus-
nak még árnyékát is kerüli, «Anleitung zur christ-
lichen Vollkommenheit nach den allerheiligsten Mu-
stern Jesu und Maria» cimet adott. Utolsó irodalmi 
munkája elbeszélések képes gyűjteménye volt az 
ifjúság számára «Vater Heinze, eine Sammlung von 
Erzählungen und Märchen von einem Erzieher» cím 
alatt. Breznay Béla dr. 

térése után sem lett igazi katholikus. Ezzel a súlyos váddal 
sikeresen szállt síkra legújabban (a «Hochland» multévi novem-
beri számában 146. 1.) Johannes Eckardt «Clemens Maria 
Hofbauer und der Wiener Romantikerkreis» cimű tanulmá-
nyában, melyre még visszatérünk. Annyi bizonyos, hogy Hof-
bauer atya — a mint már két esetben láttuk — szakadatla-
nul azon volt, hogy Wernert, ezt a «büszke poroszt», mint mon-
dani szokta, az alázatosság gyakorlásában megedzze. Ez a nagy 
figyelem szentünk részéről Werner iránt azonban szinte ki-
tüntetés számba megy, kivált ha hozzávesszük azt, hogy 
Hofbauer atya Wernert, a kiben az apostoli prédikálásban 
leghatásosabb munkatársát látta, szinte erővel, parancsolólag 
tolta föl a templomi székre, annyira becsülte rengeteg szó-
noki erejét, utóbb pedig, a mint már hallottuk, «Posaune 
Gottes, Posaune des Weltgerichtes» címmel tisztelte meg, 
mint egyházi szónokot. «Wenn Werner in der Augustiner-
kirche predigte, írja Rrunner 177/8. a bécsi kongresszus ideje 
alatt), waren öfter die sämtlichen gekrönten Häupter seine 
Zuhörer. Das geschah auch einst bei einer Predigt Werners in 
der Franziskanerkirche.» Hofbauer atya, — ki a «deszkán is át-
látott» — az bizonyos, semmi áron sem tűrte volna legben-
sőbb hívei körében Wernert, hogyha ez lelke mélyén nem 
lett volna katholikus. A két congenialís férfiú között csak-
ugyan a legbensőségesebb atyai és fiúi viszony fejlődött ki 
s állt fönn szentünk haláláig. Werner úgy engedelmeskedett 
Hofbauer atyának, mint ezen a világon senki másnak. Kitű-
nik ez Wernernek saját nyilatkozatából. Mikor egyszer (Inner-
kofler 451. 1.) Werner a stájer határon fekvő valamely helyen 
Hofbauer atyánál látogatást tett, mivel épp vasárnap volt, Hof-
bauer atya fölszólította Wernert, hogy prédikáljon. Werner 
vonakodott, mert prédikációra nem volt elkészülve. «Hiszen, 
úgymond, evangéliomos könyvem sincsen.» Ez nem ment-

eresztény szocializmus és szociáldemokrácia. 
tu.) 

A két alapelvből kiindulva a szociáldemokrácia 
első sorban a gazdasági viszonyokat akarja megváltoz-
tatni, még pedig úgy, hogy az összes termelő eszközöket 
társadalmivá akarja tenni és csak az élvezeti cikkek 
maradjanak meg magántulajdonban. (Stern: Thesen 
über den Sozialismus, 39. o.; Käser: Der Sozialdemo-
krat bat das Wort.) Eszerint a szociáldemokraták tulaj-
donképen kollektivisták avagy — mondjuk — egye-
nesen kommunisták és végső elemzésben minden-
féle magántulajdonnak ellenségei, mit Marx maga 
így fejez ki : «A mi tanításunk az individuális birtok-
lás megszüntetése.»1 Ez az, a mit fönnebb Kidd 
szavaival az igazi szociálizmus céljául megjelöltünk. 
A jelenlegi társadalomnak céljuknak megfelelő átvál-
tozását a természetszerű szükségszerűségtől várják, 
a mely a történelmi fejlődés következménye.2 Mind-

ség, válaszolá szentünk szigorral. Erre a «büszke porosz» a 
következő nyilatkozatot tette : «Kein Mensch vermöchte mich 
dazu, als du, dem ich willig gehorche». De szentünk még 
tovább ment Wernerrel az alázatos engedelmesség gyakorol-
tatásában ezúttal. Vesszőcsapáshoz hasonló csipős utasítást 
adott neki, hogyan prédikáljon : «Lasz nur die Verse gehen — 
mondá — lasz dich damit nicht auslachen, und predige or-
dentlich!» S mit tett vájjon Werner? Megmaradt kemény 
derekában, de azt meghajtotta. «Das hat mir noch kein Mensch 
gesagt — mondá — aber ich will predigen in Gottes Namen». 
Érezte, hogy Hofbauernek engedelmeskedve, Istennek enge-
delmeskedik. Hogy mily mélységesmély emberismeret rejlett 
Hofbauer atya rendkívüli, sokszor kíméletlen szigorúságában 
az egyházi szószéken néha tetszelgéssel szónokló Werner 
iránt, mutatja egy egyházi névtelen kortárs följegyzése, melyet 
Karl Muth (Hochland, 1910/11.2. Heft, 189. 1.) közölt. «Rei allem 
Ernste der Gesinnung, írja az illető, gefiel er (Werner) sich 
eben selbst oft als der Theaterheld seiner inneren Entwicklung. 
Und viele Wiener haben daran Gefallen gefunden. Denn er 
war auch Zeitgenosse jener Wiener Welt, in der im Volks-
theater nicht der Kasperl, also auch auf der Kanzel nicht 
der priesterliche Harlekin fehlen darf. Das harmlose, gemüt-
liche Völkchen (a bécsi), das im Gotteshaus nicht nur thea-
tralische Dekorationen sehen und weibliche Kehlen hören, son-
dern auch über Possen und Unarten, je pöbelhafter sie ge-
spendet werden, umso herzlicher sie auslachen will.» Nemde 
tehát igaza volt szentünknek, mikor az «Isten és a világité-
let tárogatóját» olykor-olykor kíméletlenül is rendreutasí-
to t ta?! Némely embernek penitenciája szentünk keze alatt 
szinte élvezetes és dicsőséges vala ; Werneré küzdelmes és 
keserves maradt mindvégig. 

1 Cathrein ezért így í r : «Die Sozialdemokratie ist kurz 
definiert jenes wolkswirtschaftliche System, welches unver-
äuszerliches gesellschaftliches Gemeineigentum aller Arbeitc-
mittel einführen und die gesammte Produktion und Verteilung 
der wirtschaftlichen Güter durch den demokratischen Staat 
organisieren will». (Moralphilosophie III. r. 125—26. — Rieder-
lack-Kiss c. i. m. I. 3. c. 2. §.) 

3 Marx jóslata e tekintetben nem teljesedett, de azért 
mégis így í rnak: Riztosan tudjuk a végső eredményt, hogy 
az nagy vonásokban a negyedik rend biztos győzelme, irá-
nyának győzelme és a társadalomnak a munka alapján föl-
építendő kollektivebb szervezete lesz. Kollektívebb, de még 
nem egészen kollektív. A későbbi feladatokat talán egy új 
osztály fogja megoldani, melynek nevét még nem ismerjük. 
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amellett, hogy tanaik szerint ez a kollektiv társadalmi 
állapot be fog" következni, azt látjuk nap-nap után, 
hogy céljuk elérésében semmiféle erőszakos eszköz 
használásától sem riadnak vissza, sőt egyes árnya-
latok egyenesen a forradalmat sürgetik és készí-
tik elő.1 

Ennek segítségére szolgál aztán alapelveikből le-
vont többi tantételük is, a melyek első sorban az anyag-
elvű felfogásnak az eredményei, illetve folyományai 
s melyek szerint nem létezik sem Isten, sem túlvilág, 
sem lélek, sem halhatatlanság, de még az abszolút 
igazság sincsen, hanem minden állandó változásnak 
van alávetve.2 Minthogy így a szociáldemokrácia 
anyagelvűsége miatt istentelen, minden vallásnak is 
ellensége, jóllehet a tudatlanok megtévesztésére «a 
vallás magánügy» elvét hangoztatja.3 

A mi már most a munkásosztály, a negyedik 
rend emelését, javítását célzó elveit illeti, az alap-
elven kívül legtöbbje csak hangulatkeltésre és a mun-
kásosztály tulajdonképeni lenyügözésére szolgál, az 
önálló munkásoknak, a kisiparosoknak pedig tönkre-
tételére. Nem csupán vallástalan irányzata szolgál e 
célnak, hanem a szigorúan vett gazdasági és erkölcsi 
elvei is. Hisz gazdasági törekvései a liberális gazda-
sági elveknek folytatásai, melyek végcélul a kollek-
tivizmust tűzték ki. A liberális gazdasági rendszer 
pedig, mint az általánosan ismeretes, a társadalom 
tönkretételét eredményezte, az egoizmust a legna-
gyobbb fokra emelte, sőt amorális alapja folytán 
megszülte törvénytelen ivadékát, a szociáldemokrá-
ciát,4 mely az anyagelvű gazdasági individualizmus-
ból anyagelvű gazdasági szocializmust alkotott. De 
hiszen ez csak természetes üt, visszahatás, másik 
szélsőség!5 Hogy pedig a szociáldemokrácia az önálló 
munkás, a kisiparos tönkretételén fáradozik, bizo-
nyítja egész valója, működési iránya, mely a prole-
tároknak folytonos gyarapodását célozza, mert Marx 
szerint a jelenlegi kapitalisztikus termelési mód szük-
ségképen a kis üzemek fölszivását eredményezi.6 

(Buday D. : Az osztályharcok energetikája.) Nem egészen 
Marx-izű ! 

1 L. erről Soziale Kultur 26. Jg.: Das Wachstum des 
Radikalismus innerhalb der Sozialdemokratie és Käser i. m. 
I. Sozialdemokratie und Revoluzion. 

2 Hogy mennyire antiszociális e tan : nem óhajtom fejte-
getni ; bővebbet találni erre vonatkozólag az «Apologetische 
Vorträge» I. f. 3. előadás : Der Materialismus die Weltan-
schauung des Arbeiterstandes. 

3 Dr. Käser i. m. bőven beszél erről a III. részben. 
Szilvek : «Vallás és szociálizmus» és «A szociáldemokrácia 
vallása» c. munkái hasonlóképen. 

4 Marx és Engel a Smithianizmus, a liberális gazdaság-
tan bűneit feltárták ugyan, de maguk az ellenkezőbe estek ! 
L. Jehlicska : Társadalmi kérdés és etika c. művének «Gazda-
sági liberalizmus és szocializmus» c. fej. 

5 Azt hiszem nagyon messze vezetne, ha az összes 
nemzetgazdasági elveket a programmokból kihámozva, itt 
leszögezném és végre sem kerülne más ki, mint az alapelv 
kifejtve. 

0 így is fejezik k i : a nagy hal elnyeli a kis halakat. 

Nem jobbak a szociáldemokráciának erkölcsi 
elvei sem gazdasági rendszerénél. Maga a gazdasági 
rendszere — mint volt a liberalizmusé — amorális. 
Erkölcstana független Istentől, szabadság, egyenlőség 
és jutalmazás nélkül (Käser i. m. 166-168. a.), 
egyedüli pozitív alapja a gazdasági viszonyokban 
keresendő (L. Jehlicska i. m.), úgy hogy Bebel 
erkölcsnek azt nevezi, a mi egy bizonyos kor szo-
ciális kívánalmának, igényének megfelel. (Die Frau 
17. o.) Persze a szociáldemokrata erkölcstan kö-
vetkezik annak anyagelvűségéből, mely szerint az 
ember egészében nem fizikai és szellemi kettős 
lény, hanem csak anyag, fizikai lény, melynek tehát 
fejlődését is csak biológiai törvények szerint kell 
mérlegelni és értékelni, erkölcsi elveit pedig a füg-
getlen, vallás nélküli erkölcstanban keresni, mely-
nek legmagasabb ideálja csak az ember állatias-
sága. S ezért nem ismer el a szociáldemokrácia 
természettörvényt, ezért rontja le a családi szentélyt, 
dönti romba mindazt, a mit az emberiség eddig 
szépnek, nemesnek, erkölcsösnek ismert, a mit a 
természettörvénynek elismert, elfogadott dekalogus 
szinte minden ember szivébe írt. Még egy ismert, 
erkölcstelen vonása van a szociáldemokráciának és 
ez az, hogy megtagadja a hazát, le akarja rontani a 
nemzeteket s magát elnevezi «nemzetközi h a z á t l a n -
nak! így eljutottunk oda, hogy kénytelenek vagyunk 
Kidd-del elismerni, hogy «az igazi szocializmus épp 
oly antiszociális, mint a fejlett alakú individualizmus». 
(I. m. 243. o.) 

II. Ettől lényegileg s alakilag, eszközeiben és 
törekvéseiben is különböző szocializmus is létezik 
azonban, melynek múltja tulajdonképen más elneve-
zés alatt immár a XX századot megérte. Ez a keresz-
tény szocializmus vagy mondjuk jobban a keresztény 
szolidarizmus. Mindjárt itt kell leszögeznünk Roscher 
szavait, melyek szerint a romboló és hamis szocializ-
mussal szemben az egyetlen védbástya és gyógyító 
szer amaz építő, örök, igazi szocializmus, mely az 
összes embereket testvéreknek, egy közös mennyei 
Atyának gyermekeiül tekinti Jézus Krisztus első-
szülöttsége alatt.1 Persze, hogy egész más a keresz-
tény szocializmus célja, alapja és így eszközei, törek-
vései is. Céljában ugyan bizonyos pontban találkozik 
a szociáldemokráciával, mert hiszen a küzdelmet, 
a mely a társadalmi osztályok között folyik, ha 
nem is teljesen megszüntetni, de enyhíteni, az ellen-
téteket kiegyenlíteni akarja mindenképen. Javítani 
óhajt a társadalmi helyzeten, az individualisztikus 
rendszer ellen küzd, de mégsem szegődik a teljes 
szocializmusnak szolgálatába. Mert «a helyes társa-
dalmi berendezkedés az individualizmusnak és szo-
cializmusnak szerencsés kombinációjában áll.»2 Egy-

1 Stimmen aus M.-Laach LXXIV. évf. 5. füz. : «Kultur, 
Fortschritt, Reform» Peschtől.) 

2 Giesswein: i. m. 81. o. 
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részt az a feladat, hogy mentsük meg a társadalmat, 
másrészt, hogy mentsük meg az egyént ; egyiket 
sem szabad a másik alá rendelni vagy a másiknak 
feláldozni. Ez az osztó igazságnak is legelemibb 
követelménye és ez a keresztény szocializmus főcélja, 
kulturfeladata. Ez az első különbözteti pont. 

Ha már most tovább haladunk s az alapot kezd-
jük vizsgálat tárgyává tenni, egész világnézet-külön-
bözetet fogunk találni. Tudománya ennek a szocializ-
musnak s tudományos alapja nem más, mint a 
keresztény igazságok, a «philosophia perennis» alap-
tételei, melyek szerint az anyagon kívül van fensőbb, 
szellemi lény, melytől létét maga az anyag is nyert':. 
Van tehát — így tanítja a kex-esztény szocializmus — 
lélek, halhatatlanság, túlvilág és van Isten. Nem a 
gazdasági viszonyok irányítják csak az emberi törté-
nelmet, hanem sokkal inkább az eszmék ; «mindenek-
előtt a vallás hat elhatározólag az ember társadalmi 
berendezésére, mint önálló és első cselekvési elv».1 

Amiért is a vallásos alapra, sőt a pozitív hit, a 
kereszténység alapjára, az evangéliumra helyezkedik 
a keresztény szociálizmus, mert tudja, hogy épp ez 
az alap fogja a visszás gazdasági helyzetet is meg-
javítani, amikor is oda szeretetet és igazságot visz.2 

Mert e kettő nagyon, de nagyon hiányzik úgy az 
individualizmusból, mint a szocializmusból. Hisz az 
egyik igazságtalanul zsarolja ki a munkát, harácsolja 
össze az anyagi javakat s szeretetlenül ül rajtuk vagy 
legfeljebb álhumanizmusa által mutogatja a szeretetet. 
A másik pedig igazságtalanul akarja eltulajdonítani 
a magánvagyont, elközösíteni a tőkét, ahelyett, hogy 
igazságosan annak visszaéléseit szüntetné meg. Itt 
fényesen, ragyogóan emelkedik ki a keresztény szocia-
lizmus, mikor a «kiegyenlítő és osztó igazság» elvét 
és a szeretetet a társadalmi berendezések alapjává 
kívánja tenni. Erősen szigorúan vallásos alap nélkül 
pedig e következtetésekre soha el nem juthat semmi-
féle szocializmus. íme a világnézet-különbség ! Keresz-
tény felfogás vallásos hit alapján szemben az anyag-
elvű hitetlenséggel. S mindkettő segíteni akar a 
munkásosztályon, javítani a társadalmi helyzeten. 
Pedig ez lehetetlen. Szocializmus, az kell a túlhajtott 
individualizmussal szemben, csak ne materialisztikus, 
ne legyen szintén túlhajtott; legyen hívő és igazsá-
gos és meglesz a társadalom helyes szervezése, meg-
felelő alapja. Ennek a szocializmusmak gazdasági 
elvei is elfogadhatók, sőt egyedül helyesek, mert 
erkölcsi alapon állanak,3 amiért is «a keresztény 

1 Kiss J. : A történelem anyagelvű felfogása. 
2 L. az 1905-ben elfogadott keresztény szocialista pro-

grammot. 
3 Klasszikusan kifejtette ezeket XIII. Leó a «Rerum 

novarum» kezdetű enciklikában (megjelent Prohászka fordí-
tásában). Különben halljuk, mit ír Giesswein : «Mindazokból, 
miket az evangélium és egyházi hagyomány mint gazdasági 
életre vonatkozó etikai igazságokat felállít, két alapelv dom-
borodik ki. Az egyik az, hogy a földi javak élvezetére, ameny-

gazdaságtan alatt értjük a keresztény hit- és erkölcs-
szabályokon alapuló tanítások összességét, melyek 
arra vonatkoznak, hogy miképen kell az embernek 
a külső földi javakat használnia!»1 Nem akar azért 
a keresztényszocializmus mást, mint «a krisztusi elve-
ket kivinni a mindennapi élet ezer viszonyaiba, a 
politikába, a gazdasági életbe, családba és társada-
lomba». Ezért nem kívánja tönkretételét a kisipar-
nak, nem kiszipolyozását az önálló munkásnak, sőt 
arra törekszik — és ez ismét gazdasági elve, gyakor-
lati munkálkodása — hogy az általános anyagi jólétet, 
anyagi függetlenséget emelje új iparágak teremté-
sével, szövetkezések útján. Nem proletárokat akar 
nevelni, hanem önálló, hívő kisiparosokat, kisterme-
lőket. — Míg aztán a szociáldemokráciának erkölcs-
tana független Istentől s joggal nevezhető amorális-
nak, addig a keresztény szocializmus az örök igaz-
ságra támaszkodva alaptörvényül fogadja el a tíz-
parancsolatot, a természettörvényt, melyre a tökéle-
tesebb evangéliumit állítja. Következik pedig ez 
erkölcstan magából az alapelvből, melynél fogva 
Isten létét elismeri. Ideálja ennek többé nem lehet 
az állatiasság, hanem egy «a látható dolgokon túl 
tex-jedő teleológia, végcél». Ez az erkölcstan nem is 
rontja le a családi szentélyt, nem tépi szét a házas-
ságot, mert «elfordul a szociáldemokrata nőemanci-
pációtól és szabad szerelemtől», melyek csak anyag-
elvű alapon állhatnak fenn. Sőt a családot erősíteni 
akarja azáltal is, hogy a «nőt vissza akarja adni 
eredeti, tulajdonképeni hivatásának, a családi tűz-
helynek, hol boldogítsa a családért fáradozó férjet s 
neveljen hasznos fiakat a hazának.» Igen — a hazá-
nak! Mert a keresztény szocializmus—jólehet fekete 
internacionálé (!) — nem hazátlan, nem nemzetrom-
boló, nem nemzetközi! Nem, mindez nem jellege, 
tulajdona a keresztény szocializmusnak, amint nem 
is forradalmi, amint nem is akarja a törvényt, a 
jogot, a szabadságot lerontani s ugyanakkor egyenlő-
séget, testvériséget hirdetni. 

Röviden ilyen különbséget találtam a szociál-
demokrácia és a keresztény szociálizmus között. 
Hitetlen, amorális, antiszociális az egyik ; hivő, erköl-
csi alapon áll, szociális érzékkel, értelemmel és 
szeretettel dolgozik a másik. Forradalmakba hajtja, 
hazátlanokká teszi híveit az egyik; a békés fejlődés 
útján, nemzeti alapon vezeti követőit a másik a jobb 
kor, a boldog kor, a magasabb szellemi és lelki 
műveltség felé. A győzelem kétségkívül az igazságé 
lesz, melyet a közjó érdekében is minél szélesebb 

nyiben a tisztességes életfenntartásra szükséges, minden 
embernek csorbíthatatlan joga van. S ez az első és főelv. — 
A második pedig azt mondja, hogy ezzel nem ellenkezik az 
emberi természetnek megfelelő magánbirtoklás intézménye, 
amennyiben ezt igazságosan alkalmazzák !» (Társadalmi pro-
blémák és keresztény világnézet IV. fej.) 

1 Biederlack-Kiss : i. m. I. 4. fej. 2. §. 
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rétegben kell terjesztenünk, népszerűsítenünk, folyton-
folyvást hirdetnünk, mert akié a nép, azé a jövő! 

Iselstöger Lajos. 

Jlpathikusok-e a mi szentjeink? 
Egy fejezet a szentek lélektanából. 

I. 
Luther 1516. áprilisában egy szerzetestársának 

belső lelki harcainak elfojtására Krisztus igazságos-
ságának beszámítását ajánlja gyógyszerül.1 1516-ban, 
sőt már 1515. végén is egyik beszédjében az érzéki 
vágyódást legyőzhetetlennek mondja és Istenről azt 
állítja, hogy lehetetlent kíván az embertől. «De Krisztus 
módot nyújt Isten parancsolatainak teljesítésére, mert 
segít rajtunk, mint a tyúk, hogy szárnyai alá mene-
küljünk és az ő teljesítésével a törvényt mi is tel-
jesítsük.» Ugyanazon beszédében azt is mondja, hogy 
minden igazságunk bűn. 

A rómaiakhoz írt levél magyarázata, melyet 1516. 
októberében fejezett be, mutatja az ő szomorú lelki 
válságának végső kifejlését, a mennyiben a 3. fejezet-
hez írt magyarázatában már azonosítja a rendetlen 
vágyódást az eredeti bűnnel, mely egészen megron-
totta az emberi természetet, aláaknázta a szabad-
akaratot. Mint a továbbiakban magát kifejezi, a ren-
detlen vágyódás meg nem fékezhető, ugató Cerberus 
és a földön maradt legyőzhetetlen Antaeus. E töké-
letes megromlás folytán nem igazulhatunk meg tény-
leg a földön, nem válhatunk valósággal szentekké. 
Merő külső megszentelődés történik, a mennyiben 
az emberre, erre a megfékezhetetlen vadállatra, reá-
teríti Krisztus az ő érdemeinek palástját és elfor-
dítja tőle ezáltal Isten haragját. Érdemről, jócseleke-
detről tehát szó sem lehet az embernél, csupán 
Krisztus érdemeinek beszámításáról beszélhetünk. 
Azért később már nem habozik kimondani e meg-
döbbentően vakmerő szavakat : «Légy bűnös és vét-
kezzél derekasan, de bizzál még erősebben s örven-
dezz Krisztusban, a ki a bűn, a halál és a világ 
legyőzője.»2 

Luther fölfogása az emberi természetről épen 
nem kedvez a Krisztus követésében álló hősies élet-
szentségnek. Kálvin sivár praedestinatiója még ke-
vésbbé. S csak természetes, hogy a kik a protestan-
tizmus e főkorifeusainak nyomdokait következetesen 
és őszintén tapossák, minden hősiességre, tökéletes 
életszentségre törekvést már eleve kárhoztatni és meg-
bélyegezni kötelességüknek ismerik. Vagy pedig föl-
teszik azt a bizonyos fekete szemüveget, mely mái-
annyi okos ember tisztán látását homályosította el. 
Összezavarják a fogalmakat. Rémeket látnak ott is, 
a hol nicsenek. 

1 L. Zubriczky dr. cikkét az 1904. «Katholikus Szemlé»-
ben : Denifle Lutherről 392. s. köv. 1. 

2 Luther szavai Endersnél III. 208. 1. 

Ilyen rémlátomásban szenvedett a protestantiz-
mus hivatalos bölcselőjének elismert Kant Emmanuel 
is a szentségre vonatkozólag. Elméletben lehetséges-
nek, sőt magasztosnak tartja a szentséget. De gyakor-
latilag kivihetetlennek. Mert szerinte1 a hajlamokkal 
(Neigung), szenvedélyekkel (Leidenschaft) és ösztö-
nökkel (Affect) ellátott ember sohasem juthat el az 
érzéstelenség tetőfokára. A teljes érzésbeli eltompult-
ság egyáltalán lehetetlen. 

íme Kantnak fölfogása szerint az életszentség 
már az apathiában nyilvánul. 

Apathia. Mi ez ? A név maga beszél. A pathos = 
kedély, szenvedély hiánya. Érzéstelenség, sivár lelkü-
let, szívtelenség. Élettelen sphynx a terméketlen Sza-
hara és a virágzó Egyptom határán. Mindig néz, még 
se lát. Se pusztaságot, se termékenységet. Se bajt, se 
örömet. Mert nincs szive. Nincs benne érzés. 

De beszéljünk a tudósok nyelvén. Kant2 szerint : 
«Az apathia alapelve, hogy t. i. a bölcsnek soha se 
kelljen érzéssel (Affect) bírni, sőt még legjobb barát-
ának bajain se kelljen szánakoznia: ez a stoikus 

iskolának egészen helyes és magasztos alapelve. Mert 
az érzés (többé vagy kevésbbé) vakká tesz.» Tehát 
szívtelenség, érzéketlenség: ez az apathia. Ez magasz-
tos. S hogyan jutott erre Kant? Nem magától. Meg-
mondja: a stoikus iskolától vette át. A stoikus iskola 
után a kedély állapotnak három fokozatát külön-
bözteti meg. «A habitualis érzéki vágyódást hívjuk 
hajlamnak (Neigung). Az eszes alany által nehezen 
vagy egyáltalán le nem győzhető hajlam a szenve-
dély (Leidenschaft). Ellenben a kedvnek vagy ked-
vetlenségnek azon érzete, a mely érzés az alanyban 
a megfontolást (az értelmes meggondolást, vájjon át-
adja-e magát neki vagy elhárítsa magától) érvénye-
sülni nem engedi, az ösztönös érzés (Affect).., Ez az 
affectus meglepetés az érzés által, a mely az ész ön-
tudatát (animus sui compos) fölfüggeszti. Az affec-
tus úgy működik, mint a gátját áttörő víz stb.. .» 
Az affectus tehát az ész belátásának meggátlása ál-
tal teszi lehetetlenné az akarati elhatározást. Úgy 
működik, mint az állat ösztöne. Ezt az érzést kiirtani 
akarni magasztos, de lehetetlen. 

A stoikusoknál jelenti a passió és az affectus ezt 
a minden észbeli működést és akarati elhatározást 
megbénító ösztönösséget. Csoda-e ha az akaratsza-
badság tagadásában és az emberi természet ösztönös-
ségében Luthert követő Kant rokonszenvez e tannal ? 
S csoda-e, ha e stoikus tan nyomán a szentekben 
is, mint bölcsemberekben ezt az ösztönösség, sőt 
minden érzés elnyomására irányuló törekvést látja, 
midőn önsanyargatásaikról hall? Csoda-e, ha ezen 
törekvést a maga szempontjából magasztosnak, de 
kivihetetlennek találja ez a nagy elméleti bölcselő? 

1 Weisz, Apologie I. 178—9. 1. 
8 Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 71., 

72., 73. 
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Ha Kant nem a Stoát és Luthert követte volna, 
hanem ismerte volna szent Tamásnak tanát a kedély-
világról, akkor az ösztönösséggel azonosított affectus-
han nem látta volna az akarati elhatározás béklyóit. 
A kiirtására való törekvést nem tartotta volna ma-
gasztosnak, de kivihetetlennek. Következőleg a szen-
tek önmegtagadásai sem tűnhettek volna föl előtte 
apathiára, egy elérhetetlen végcélra való törekvések-
nek, hanem csak eszközöknek egy másik végcél szol-
gálatában. 

Szent Tamás szerint,1 ha az érzékek vagy az ész 
valami érzéki vagy szellemi jó megismerésére jutnak 
és azt jósága miatt kívánatra méltónak találják, 
akkor a vágyó tehetség körében bizonyos mozgal-
masság támad. Ha az érzéki vágyó tehetség körében 
támad ez a mozgalmasság, akkor szenvedélynek 
(passió), ha pedig a szellemi vágyótehetség (aka-
rat) talál valamit kívánatraméltónak, hajlamnak 
(aífectus v. aífectio) nevezzük. Azonban e kifejezé-
seket fölváltva is használjuk. Kivált a szenvedélyt 
szoktuk általánosabb, tágabb értelemben használni. 
Ezek az akarati elhatározást meg is előzhetik, kö-
vethetik is, de sohasem legyőzhetetlenek, mint a 
Kanttól affectusnak nevezett ösztönök. De ki sem 
írthatók. 

A szenvedélyek a kath. bölcseleti fölfogás szerint 
hozzátartoznak az emberi természet lényegéhez. Passió 
per seconvenitcomposito, mondjaaquinói szent Tamás. 
S magukban véve közömbösek. Se jók, se rosszak.2 

A cél, melyet szolgálnak, adja meg erkölcsi jellegü-
ket. «Tisztára természetes és semmi egyéb, hogy a 
fenyegető veszélytől félek, hogy az elért jónak ör-
vendek, hogy egész lényem föllázad a jogtalan meg-
károsítás ellen, hogy egy kedves személy elvesztése 
miatt fájdalmat érzek. A ki nekem azt meg akarná 
tiltani, meg kellene tiltania az embernek, hogy em-
ber legyen. És én kénytelen volnék megkérdezni 
tőle, közénk, emberek közé számítja-e magát? Mert 
ép oly könnyű elhinni, hogy valaki az emberi ter-
mészetet levesse magáról, minthogy tökéletesen kivet-
kőzzék a szenvedélyekből, melyek a mi emberi ter-
mészetünk lényeges alkatrészét teszik.»8 

A szentek se akartak kivetkőzni belőlük. Csak 
úrrá akartak lenni felettük. Csak a nemtelent ne-
messé, az alacsony ösztönt finommá akarták átvál-
toztatni folytonos akaratgyakorlással, szűnni nem 
akaró önmegtagadással. Már pedig ez átváltozás 
lehetséges. Van bennünk, ugyebár, mozgási ösztön? 
Ha ki nem elégítjük, átváltozik érzékiséggé, nemi 
ösztönné. Abrándozóvá, mélázóvá lesz. Ez köztudo-
mású. A politikus csizmadia ezen metamorfózis 
tipikus eredménye. A szentekben is megmaradt az 
ösztön, a szenvedély, de az önmegtagadások által át-

1 L. Weisz, i. m. 179. s. köv. 1. 
2 Thomas, Sum. Theol. 1, 2, q. 24. a. 1., 2., 4. 
3 Weisz, Apologie des Christ. 164. 1. 

változott, nemesedett, tökéletesedett. Tág értelemben 
két személyiségről, új személyiségről beszélhetünk 
náluk. Azonban ez új személyiség voltaképen csak 
új, megtisztult gondolatoknak és érzéseknek a régiek 
fölött való öntudatos diadalát jelenti. A régi ember-
nek gondolat és érzületvilága előtör ugyan, jelent-
kezik néha, de igazi zavart nem okozhat. A régi és 
új érzések a szent lelkében nem keresztezik egy-
mást teljes fölbomlást okozóan, mint a hiszteriku-
soknál. A szentnek öntudata «a helyett, hogy zavart, 
rendetlenséget okozva megoszolnék, oly összetartást, 
szilárdságot, egységet mutat, melyhez hasonlót a lélek-
tan nem ismer.»1 

Ezt a lélek uralma által okozott kettősséget s 
mégis egységet, észlelte s elismerte a nemzetek apos-
tolán az ő jellemének kigunyolója, Annet Péter is.2  

«Ez a Pál — úgymond — ha ugyan a neki tulajdonított 
iratoknak hinnem lehet, az idegenszerű anyagoknak 
oly ritka vegyiíléke, a testnek és léleknek oly ellent-
mondó összetétele volt, a minő emberi chaosszá az 
összevegyülés egyáltalán csak lehetséges. Két ember 
volt ebben a Pálban, a régi ember és az új. Két 
teste volt, az egyik a bűné, másik a léleké. Két 
törvényt hordott magában, melyek őt kegyetlenül 
megsanyargatták s kölcsönösen egymás ellen har-
coltak.» 

Volt bizony a szentekben is ösztön, volt bennük 
szenvedély. De helyesen rendezett. A lélek uralmá-
val ráncba szedett. 

Ráncba szedték magukat önmegtagadással, sanyar-
gatással. Mert jól tudták, hogy a test és lélek köl-
csönhatással vannak egymásra. Jól ismerték azt az át-
változást, melyet a lélek mozgalmasságaiban a testi ösz-
tönök változása előidéz. Józanságuk,3 «önmegtartóz-
tatásaik, önsanyargatásaik szükségképen egyszerűsí-
tették bennük a tenyészeti és állati élet szerveiből 
származó mozgások nagy részét. A karthauziak min-
den cellájának külső ajtaján egy latin jelmondat 
látható: Estote sobrii, simplices, et quieti. Józanság, 
egyszerűség, nyugodtság, szép fokozat, melyben az 
első szükségképen maga után vonja a másik kettőt. 
A ki a hármat így összefoglalta, szépen egyetértett 
az ókor egyik legelmésebb moralistájával. Seneca 
két külön alkalommal azt állítja, hogy a jólét a 
harag táplálója. A harag legfőbb élesztője — mondja 
még másutt — a fényűzés és az elpuhultság. Lát-
szólagos képtelenség, de mély igazság, melyet nem 
egy alkalommal volt szerencsém bebizonyítani a bűn 
világában, hol a világ megrögzött balitéletei elle-
nére is kevésbbé kell bizalmatlanoknak lennünk azok 
iránt, a kik szenvednek, mint azok iránt, a kik él-
veznek.» 

Tóth Kálmán dr. 

1 Joly, A szentek lélektana 90. 1. 
2 Leschlery : Geschichte des Deismus 317 1. 
3 Joly, i. m. 116. 1. 
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Egyházi Bécs. Az osztrák püspöki kar legutóbbi együttes 
viláp- föpásztori körlevele, mely a mostani idők lelki bajai és 

, veszedelmei ellen óvja a hiveket, nagyon jó hatással 
" " volt a hivekre már csak annál az oknál fogva is, mert 

valamennyien valamennyi főpásztort együtt látják a kor 
hitetlensége ellen való küzdelemben. Vis unita fortior ! 

Az osztrák püspökök novemberi értekezletökből 
kiadott főp. levelökben korunk nagy lelki bajai és vesze-
delmei sorában elsőnek a vallási tudatlanságot, annak 
alapjául a hitetlenséget, ennek pedig melegágyául a val-
lási közömbösséget említik, melyek kivált épen a magu-
kat művelteknek tekintő osztályokban uralkodnak. 
Katholikus nevet viselnek, de katholikus módon gon-
dolkodni és élni az emberek nem tudnak. Élni azért 
nem tudnak katholikus módon, mert katholikus módon 
gondolkodni sem tanultak meg ott, a hol az embere-
ket gondolkodásra kellene mindenek előtt megtanítani. 
Kora ifjúságuktól kezdve a vallást csak olyan tan-
tárgynak tekintették, mint a nyelvtanokat, a szám-
vetést vagy a természettudományokat és a történelmet. 
Sose mélyedtek el meggyőződéssel vallásukba, azért 
nem lelt ez egyedül helyes világnézetükké. Azért oly 
kevés a mai világban a lelkesség, az áldozatkészség, a 
buzgalom, hűség, önzetlenség és önuralom. 

Hiába való a legbuzgóbb katekéták fáradozása, 
mert a mai családi élet nem adja meg az ifjúság lel-
kének a kellő vallási termékenységet, s a heti kétórai 
oktatást tönkre teszi a mai iskola légköre s a kultur-
harcos tanféríiak vallástalan befolyása. A jövő még 
sötétebbnek Ígérkezik, hogyha az ú. n. «szabad iskoláról» 
nevezett egyesületnek sikerül az iskolát még a mai val-
lásoktatástól is megfosztani és azt teljesen vallástalanná 
tenni. 

Ezért Ausztria főpásztorai a híveknek lelkük teljes 
erejével ajanlják a «Kathojikus Iskolaegyesület» lelkes 
felkarolását. Nem szűnnek meg az ausztriai főpásztorok 
óvni híveiket a «Los von Rom» nevű lázítás veszedelmei 
ellen is. 

A modernizmusról azt mondják, hogy az nem «kép-
zelt» veszedelem, hanem «korunknak nagy vallási kára», 
a mely «mérhetetlen pusztításokat okoz hitben és 
erkölcsökben». Hogyha nálunk kevesen keveredtek is 
modernizmusba, azért nem minden oka a veszélytől 
való félelemnek van kizárva, mert ez a veszedelem 
össze van kötve a tudományokkal való foglalkozásnak 
azzal a módjával és szellemével, a hogy azt most csak-
nem mindenütt gyakorolják és mert (a modernizmus) 
az emberi kevélységből fakad, a mely csak a maga 
én-jére (egyéni tetszésére) van tekintettel s minden 
tekintélytől mint jogtalan gyámságtól irtózik. Ezzel a 
veszedelmes szellemi mozgalommal szemben a hivek 
rendületlen és hajthatatlan hűséggel ragaszkodjanak 
Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának földi helytartójá-
hoz, X. Pius római pápához, a ki bölcsességgel, atyai 
szelídséggel, de egyúttal törhetetlen tetterővel kormá-
nyozza Isten országát, az egyházat, nagy jelmondásá-
nak megvalósítására: «Restaurare omnia in Christo!» 

* 

M a d r i d . Egy «nemzetközi kulturdühöngés» szégyen-
letes vége — és egyebek. Még mindenkinek friss emlékeze-
tében van a Ferrer-mozgalom, a kinek legutolsó gonosz 

tette a rettenetes barceloniai vérengző forradalom volt. 
A veszedelmes lázítót tudvalevőleg halálra ítélte az ille-
tékes törvényszék és azt rajta végre is hajtották. Minthogy 
azonban Ferrer szabadkőműves bizalmi ember és kül-
dönc volt Spanyolországban a törvényes rend felbom-
lasztására, az egész világon «vakoló» szabadkőmivesség 
óriás lármát csapott az igazságszolgáltatásnak az ő 
internationális testén végrehajtott gyógyító operációja 
felett s lázba igyekezett hozni az egész világot. 

Talán csak a gyűlölt Maura-kormánynak szólt ez 
a szabadkőműves «kultur-dühöngés» ? Dehogy. Maura 
a nagy nemzetközi hydrának kicsiny falat, egy fogásra 
sem elég, játszva meg is buktatták őt hazájában. 
A szabadkőművességnek messzebbmenő tervei voltak a 
Ferrer-mozgalommal. Egyetemes mozgalmat akart kel-
teni a katholikus egyház ellen az egész világon, mert 
ezek az emberek végső lelki vakságnak nevezhető elfo-
gultságukban mindig el vannak tökélve arra, hogy az 
egyházra végső csapást mérjenek. Ennek a szabad-
kőmives szándéknak szolgálatában tartotta Nathan volt 
olasz nagymester Rómában, mint polgármester, isme-
retes támadó beszédét a pápaság ellen. Szóval, a Ferrer-
mozgalom szabadkőmives mozgalom volt s célja a 
katholikus egyház elsöprése volt a föld színéről. Mintha 
bizony az oly könnyen menne ! 

Ennek a nem is harcnak, hanem «dühöngés»-nek 
szégyenletesen szakadt vége, mert kitűnt, hogy az a 
nagyrafújt ürügy, a mely alatt a szabadkőművesség a 
Ferrer-lázt felkeltette és szította, nem tény, hanem 
hazugság, ráfogás, világcsalás, mert Ferrert alapos 
okokon, törvényszerűen, igazságosan Ítélték halálra. 
A kijózanodás szózata, különös, egyikében azoknak a 
aviláglapok»-nak jelent meg, melyek a Ferrer-mozgalom-
ban a nagy kolompot hordták, a «Köln. Zeitung»-ban, 
a mely dec. 23. 1388. számában «Eine neue Wendung 
in Falle Ferrer» cim alalt a következőket írja : 

«A (spanyol) köztársaságiak parlamenti csoportja 
Alvarez Melkiadeszt, aszturiai képviselőt, Madrid leg-
híresebb jogtudósát megbízta azzal, hogy a «Ferrer-pör» 
aktáit tüzetes tanulmányozás alá vegye. Alvarez úrnak 
feladata az volt, hogy mint a köztársasági párt leg-
nagyobb szónoka, a Ferrer-ügyet nagyszabású beszéd 
kíséretében vezesse napirendre. És mi történt ? Az akták 
tüzetes tanulmányozása után Alvarez úr barátai előtt 
kinyilatkoztatta, hogy a Ferrer-pörben a legcsekélyebb 
jogi hibát sem tudta fölfedezni, minélfogva ő kénytelen 
a dolog tárgyalásában részt nein venni. Ezzel az ered-
ménnyel a szélső köztársaságpártiak nagy kudarcba 
keveredtek. Egyfelől kénytelenek választóik egy részét 
azzal kecsegtetni, mintha ki tudja mekkora érdek fűzné 
őket az ügy megvitatásához, másrészről azonban meg 
vannak győződve, hogy a pörnek vitatása csak még 
jobban meg fogja erősíteni a konzervatív miniszterek, 
Maura és La Cierva tekintélyét. Egy-két lázas agytól 
eltekintve a nép józan része az ügyet teljesen kimerí-
tettnek tartja és a parlamenti vitatás elhalasztása 
miatt valami nyugtalanságnak sehol semmi nyoma». 

Szóval, a «Ferrer-láz» és a nyomában járt «kultur-
dühöngés» vakmerően felidézett nagy szabadkőműves 
hűhó volt — semmiért. Bámulatos, hogy az emberek-
nek ily arculütésre sem nyílik meg a szemük ! 

Az «egyebek» címén itt most csak két dolgot aka-
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runk röviden érinteni. Az egyik az, hogy a képviselő-
ház dec. 24-én 174 szavazattal 54 ellen elfogadta a 
Canalejas-kormánynak azt a törvényjavaslatát, melynek 
értelmében Spanyolországban két évig tilos lesz új 
szerzetes telepeket szervezni. Két év alalt, azt mondta 
a kormány, reményli, hogy az apostoli szentszékkel 
teljes egységre fog jutni. Nevezetes, hogy erre a javas-
latra a konzervatív párt egy része azért szavazott rá, 
mert nekik «lehetetlen volt bepillantást szerezni azokba 
a viszonyokba, melyek Canalejast a törvényjavaslatra 
kényszerítették.» Mit kell mondani az oly nemzetről, 
melynek törvényhozóit a nemtudás vezérli. Ezt még a 
«bibendi» titulusok közé sem lehetne becsempészni. 

Az «egyebek» címnek másik szereplője a protes-
tantizmus Spanyolországban. Ennek a sajtó-organuma, 
az «Union Cristiana Evangelica» (gyönyörű név !), a 
szabadgondolkodókkal karöltve, széltében - hosszában 
a vallástalan államiskola mellett izgat. Minap elárulta, 
hogy miért? Azért, úgymond, mert «ez a legalkalmasabb 
eszköz a római befolyás megtörésére». Mihelyt a pro-
testanizmusban nagyobb volna az igazság szeretete, 
mint a pápaság gyűlölete, az emberiség viszonyainak 
képe azonnal megváltoznék. Ámde az emberek vakság-
gal vannak megverve. Szivesebben egyesülnek az isten-
telenséggel, mint a katholikus egyházzal. Pokoli gusztus. 
lit a földön érthető is, nem is ! 

* 
R ó m a . Karácsonyi audiencia a Vatikánban. A kará-

csonyi ünnepek alkalmából X. Pius pápa szokás szerint 
fogadta a szent Collegium hódoló üdvözletét és jókivá-
natait, még pedig a legintimebb módon, az ő magán-
könyvtárában. A biboros testületet ezúttal a beteg Oreglia 
bibornok helyett Agliardi bibornok vezette a pápa elé. 
O mondta a fejedelmi testület nevében az üdvözlő beszé-
det is. A pápa melegen megköszönte a jókivánatokat 
s azután barátságos beszélgetésbe bocsátkozott a bíbo-
rosokkal. 

Az újságok — körülbelül ezt mondotta a pápa — 
azt hirdették rólam, hogy ma nagy politikai beszédet 
fogok mondani. Én azonban olyan dologról fogok 
beszélni, a melynek semmi köze a politikához. Erre 
elbeszélte a szentatya, hogy a gyermekek szentáldozására 
vonatkozó pápai határozat milyen örvendetes sikereket 
ért el, különösen Franciaországban. Nagy örömmel nyi-
latkozott arról a sok apró levélről, melyeket hozzá 7—10 
éves gyermekek intéztek, kik a pápai határozat erejénél 
fogva már szentáldoztatásban részesültek. Ezután a sort 
a kánonjog kodifikációjára kerítette ő szentsége. El-
mondotta, hogy mily jelentős haladást tett ez a monu-
mentális nagy munka. O szentsége kijelentette, hogy a 
jövő (1911-ik) évben, nem mint híresztelték, az első 
kötet fog csupán megjelenhetni, hanem meg fog jelenni 
a nagy munkának nagyobb része. 

X. Pius pápán a jelenvoltak teljes jó egészséget vet-
tek észre. Megtoldom ezt a tudósítást azzal, hogy a két 
testvérbiboros, Serafino és Vincenzo Vannutelli, amaz 
bécsi nuntiusságáról, emez apostoli legatusságairól 
ismeretes, Rómában együttesen tartották félszázados 
papi jubileumukat. Tanulmányaikat a Collegio Capra-
nicaban végezték, itt mutatták be első szentmiséjüket 
is Istennek. Ennek emlékére Vincenzo a Capranica Col-
legium kápolnájában ünnepelte aranymiséjét is. —y —la. 

N é h á n y meg jegyzés egy pedagógia i c ikkre . l r o J a . 
Nemrég ezeket olvastam1 Nagy József dr. «Mit sze- . 
retnek a tanulók olvasni?» c. cikkében (egy izraelitá-
ról van benne szó és az, hogy ez az izraelita mit nem 
szeret olvasni) : «Hogy mi mindent meg nem figyel-
nek a tanulók, arra igen tanulságos példa a következő. 
Egy izraelita vallású tanítványom Sebők Imrének «Öt 
világrészen keresztül» c. útirajzáról így számol be dol-
gozataiban : «Ezt a gúnyolódó, ocsmány könyvet, mely 
hitfelekezetemet sérti, nem hogy elolvastam volna, hanem 
elvetettem !» Ez az erős és őszinte kifakadás, mely ugyan-
csak próbára teszi a javító tanár tapintatosságát, csat-
tanós bizonyság arra, hogy az ifjúság kezébe adott 
müveknek az egyoldalúan bántó felekezeti szellemtől 
teljesen menteknek kell lenniök, mert az a tanuló, a 
kiben a családi élet levegője vagy egyéb nevelő befolyá-
sok nagyra növelték a vallásos érzést, sok mindenben 
botránykövet találhat». 

Valóban szeretném tudni, hogy melyik az a rész, 
fejezet, mondat, a mely — mint az említett izraelita 
tanuló írja dolgozatában — «gúnyolódó, ocsmány és 
hit felekezetemet sérti»; annál inkább szeretném tudni, 
mert Nagy József (a cikk szerzője) így folytatja tovább: 
«Meg kell azonban jegyeznem, hogy egy másik izraelita 
tanuló szintén említi dolgozatában ezt a munkát, de 
nem kifogásol benne semmit, vagy talán szelídebb ter-
mészeténél fogva nem mert fönnakadni rajta.» 

Én inkább ezt a következtetést vontam volna az 
izraelita tanuló «kifakadásai»-ból : 

1. A jóhiszemű és vallását szerető tanuló kell, hogy 
már azon is megütközzék, midőn más vallást dicsér-
nek, melyet ő tévedésnek tart ; avagy, ha minden val-
lás kizárásával csak egyet — mint igazit és egyedül 
üdvözítőt — dicsérnek és kiemelnek és ép ez nem az ő 
vallása. Ez természetes ! De az ilyeneket türelmességre 
kell szoktatni és nem fanatizmusra másokkal szemben. 

Továbbá 2. az ilyen jóhiszemű itjakat figyelmez-
tetni kell, hogy lelkiismeretök ellen ne cselekedjenek 
és semmit se olvassanak. 

3. Semmi esetre sem következtettem volna abból, 
hogy tehát ifjúsági könyvtárakban ne forduljon elő 
katholikus, avagy katholikus szellemű vagy színezetű 
könyv és 4. «hogy az ifjúság (560. 1.) kezébe adott müvek-
nek az egyoldalúan bántó felekezeti szellemtől teljesen 
menteknek kell lenni» elv alapján a nagyon kidicsért 
(557. 1.) Jókai müveit sem adhatja Nagy tanár úr az 
ifjak kezébe, mert Jókai néha a kálomistán üt egyet és 
igen sokszor a (róm. és gör.) katholikusokon is. Legyünk 
hát méltányosak ! 

Egyébként Sebők dolga saját művét megvédeni. 
Sebők majd számon kéri Nagy József tanár úrtól, 
hogy ha már a «Magy. Paed.»-ban pellengérre tette a 
könyvét és az izraelita tanuló kifakadását «erős és őszin-
tének» mondja s így rossz hírbe hozta ezt az irodalmi 
terméket: elégtételt adjon vagy bizonyítson. Hanem 
azért, mert több száz tanuló között egy izraelita tanuló 
«ocsmány gunyolódás»-nak nevezi egy katholikus pap-
nak a könyvét, azért az összes könyvtárakból kitil-
tani akarni Sebők könyvét, hát ez már mégis csak sok ! 

1 Magyar Paedagógia XIX. évf. 9. sz. 1910. nov., 560. s a köv. 
lapjain. 
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A tanár úr jobban teszi, ha azt írja az ifjú gya-
korlatába, hogy máskor katholikus műveket ne olvas-
son, de az «ocsmány» jelzőt egy gimnáziumi igazgató 
művére alkalmazni, csak azért, mert a zsidókat nem 
dicséri és talán ül is rajtuk, a hol megérdemlik, hát 
ehhez az ifjúnak nincs joga. Igen ám, de Nagy tanár 
úr még azonfelül a «Magy. Paed.»-ban nyilvánosságra 
is hozza és zsidó tanulójával egyetérteni látszik, annyira 
nem merte az izr. ifjú dolgozatát megbírálni és őt 
szerénységre és türelmességre kioktatni. 

Tehát ilyen érzékenynek nevelik a zsidóságot 
hazánkban. Merte volna ezt csak egy katholikus itjú 
írni pl. Jókai művéről, a hol ez a katholikusokon üt 
egyet, de nem egyszer : mily szörnyű forradalom ül vala 
ki, talán ki is csapták volna a szegény katholikus 
tanulót! És most egy zsidó gyerek bírálatát: «hogy 
Sebők könyve gúnyolódó, ocsmány, s azért elvetet-
tem ...» tudományos folyóiratban közzéteszi a tanár. 

Ezt a bírálatot, mondom, még nemcsak, hogy 
közzé is teszi, hanem nagyképűséggel levonja az okta-
tást, hogy ez «csattanós bizonyság», hogy az ifjúság 
kezébe csak «felekezeti szellemtől teljesen ment könyvet 
adjunk». 

Célja ezen soroknak felvilágosítást adni az irány-
ban, hogy hát miért is gyűlölnek bennünket, keresz-
tényeket és főleg katliolikusokat, azok a bizonyos 
felekezethez tartozó emberek és aztán, hogy a hitetlen 
szabadkőművesek és más hitetlen, de egyéb felekezetbe 
bejegyzettek miért támadnak nekünk s miért jajdulnak 
fel, lia esetleg egy zsidó megérdemelt büntetését veszi. 
Mert úgy látszik már az iskolában ahhoz szoktatják az 
ifjúságot, hogy bántani csak a katholikust — szabad. 

dxf, fögimn. tanár. 
* 

A n e u r a s t h e n i a , a n n a k lényege, kezelése 
és óvszere. Baumgarten wörishofeni orvos és más 
orvostanárok nyomán írta Zelenyák János dr. lekéri 
plébános, országgyűlési képviselő. Budapest, 1911. 230 1. 
Kapható a szerzőnél Lekéren (Bars m.) vagy Budapest, 
II., Fő-utca 32. Ára 6 korona. 

A mult század első felében országszerte hires és 
látogatott orvos, illetőleg gyógykezelő volt a «rudnói 
pap» (Nyitra m.), füvekkel gyógyított és az volt a hire, 
hogy nagy sikerrel. Bende püspök úr sokszor beszélte, 
klerikus korában hogyan utazott föl hozzá Bácskából, 
hogyan segített rajta s ezért hálából mikor évtizedekkel 
később a páciensből nyitrai püspök lett, síremléket 
állíttatott neki. Ma, mint hallom, ezt a szerepet kezdi 
betölteni Zelenyák dr., a «lekéri pap», ki nemcsak 
gyógyít — a wörishofeni módszer szerint — hanem 
irodalmilag is foglalkozik a betegségekkel. A címben 
irt munkája nem az első e nemben. Megelőzték ezt : a 
gyógynövények hatásáról, a véredény elmeszesedéséről, 
a cukorbetegségről írt művei, melyekben népszerűsíteni 
törekszik az erre vonatkozó ismereteket, hogy az emberek 
maguk is ismerkedjenek meg önmagukkal s ne csak 
az orvostól várjanak mindent. 

A neurastheniáról, az idegbetegségről írt jelen mun-
kája nem önálló termék ugyan, de egy igen-igen értékes 
mű, mely világos és könnyed, tehát a laikus által is 
jól érthető előadásával megismertet azzal a modern 
betegséggel, melyben ma már az emberek háromnegyed 

része szenved, sőt talán kisebb-nagyobb fokban leg-
többen szenvedünk : idegesek vagyunk mindnyájan. 
A mai lázas élet s a mai gyors élet egyenesen arra van 
berendezve, hogy idő előtt elkoptassa az ember idegrend-
szerét, azt a központi szervet, mely ha meggyengül 
vagy elromlik, kivetkőzteti az embert normális voltából 
s valósággal kellemetlenné s hasznavehetetlenné teszi. 
A szerző igazi istencsapásnak nevezi. (25. 1.) 

Akárcsak az élők temetőjében járnánk,- midőn e 
könyvet olvassuk. Megismertet az idegekkel, azoknak 
egészséges és beteg voltával, az utóbbit pedig sok-sok 
eset elbeszélésével mutatván be, szomorúan látjuk, mi 
mindenféle szimptomákban mutatkozik be az idegbeteg 
ember. Ez szörnyűséges és megható ; szinte megbékéltet, 
mert részvétre ébreszt azon sok és pedig saját környe-
zetünkben is mozgó sok szeszélyes, ideges ember iránt, 
a kikre különben nem haragudni nagyon nehéz. Pedig 
betegek ők, a kikre haragudni nem volna szabad t. i. 
akkor már, mikor idegesek, (kiállhatatlanok); de hara-
gudni lehetne azért, a miért idegesek lettek. Mert az 
ideggyengeség szerzett baj, a dispositiót örökölni lehet, 
de idegessé a saját hibájából, a saját visszaélései és 
rendetlenségei által lesz az ember. 

S ebben a részében fekszik a mű súlypontja, midőn 
a baj megelőzésével foglalkozva a rendes, mértékletes 
életre tanít, a mit mindenki igazán a saját erejéből 
követhet, a midőn még orvosra nincs szüksége. Itt 
látjuk, hogy pl. a fiatalkori kicsapongások, a testi 
bűnök mily melegágyai a későbbi neurastheniának s 
hogy mennyire bűnhődik az, ki testével visszaélt. 

Ez, valamint a bajnak nem annyira a gyógyszer-
tári orvosszerek, mint inkább vízkúra s más termé-
szetes eljárások, levegő, életmód, foglalkozás stb. útján 
való gyógyítása a laikusra nézve szinte nélkülözhetetlen 
házi olvasmánnyá teszi e müvet, mert midőn a rendes 
életre tanít, midőn egyes betegségeket elemez, már 
előre tájékoztatja az embert a teendők iránt. Az orvoslás 
elveszti titkos jellegét s magunk válunk a magunk or-
vosaivá. Házi orvosunkká válik. Igen érdekes pl. az 
ételek jellemzése s meglep, midőn talán a legkedven-
cebb ételünkről olvassuk a kárhoztató kritikát. A ma 
annyit vitatott alkohol-kérdésben pl. ez az álláspontja : 
Az alkoholtól való teljes megtartóztatást alapos ok 
nélkül ép oly szükségtelennek tartom, mint a lerésze-
gedést. (169. 1.) 

Mindenütt mérsékeit, nem nagyképűsködik, vilá-
gosan s megindokolva mondja el nézeteit az orvosok 
által az ideggyógyitásnál használt szerekről (brom, 
opium stb.), valamint az ajánlott idegedző foglalkozá-
sokról (pl. a sport különféle nemeiről). Elmondja a 
gyógyítás lefolyását s az általa sokszor sikerrel használt 
módokat. Szóval emberbaráti munkát végez orvosi is-
mereteinek a könyvbe foglalásával, melyből a beteg 
tanulhat, hogy gyógyuljon s tanulhat az egészséges is, 
hogy idegbajba ne essék. 

Minden oly okos és józan e könyvben, csak egy 
helyen (14—15. lapon) találok fölösleges részletet, mely 
elmaradhatott volna : a lángész és tehetség fejtegetésénél. 
Itt látszik meg, a mit más tereken is sokszor tapasz-
talunk, hogy a specialista épen tárgya miatt egyolda-
lúvá válik. Azon kívül nem lát semmit. Baumgartennek, 
az ideggyógyásznak, minden csak idegerő s megleled-



1. szám. RELIGIO 31 

kezik a lélekről. így szerinte : a költői, zenei, sőt kötél-
táncosi vagy más tehetség és müérzék nem egyéb, mint 
a más idegteriilet hátrányára egyoldalúkig kifejlesztett 
idegerő. Vagy : a lángész sokoldalú és kiválóan fejlett 
idegerő. — Hát az kétségtelen, hogy minden szellemi 
működésünkben része van az idegzetnek, de azért maga 
a/. ideg sem a tehetséget, sem a lángészt nem magya-
rázza meg, mert anyagnak nem lehet szellemi terméke ; 
ez a jelenségeknek két oly rendje, melynél a kapcsolat 
még nem egyértékü az okozatisággal, mint májnál az 
epe, vagy vesénél az úrin. 

Egyébként ezt a tárggyal nem is összefüggő két 
oldalt leszámítva igen hasznos és tanulságos könyv 
Zelenyák könyve, melyet közegészségtani szempontból1 

igen ajánlhatunk. Nagy bajunk, hogy egészségünk érté-
két csak akkor tanuljuk megbecsülni, mikor betegek 
vagyunk. Talán az is az oka ennek, hogy ilyen munkákat 
nem igen olvasnak az emberek. Pedig az egészség van 
olyan kincs, mint az anyagi javak, melyek után annyira 
törik-marják magukat az emberek. 

Üdvözöljük Zelenyák dr.-t e téren, mert szeretjük, 
ha a közművelődés minden terén találkozunk a papság 
soraiból való egyénekkel. Még ilyen különleges téren is. 
Zelenyák dr. a 90-es évek elején a néppártnak első és 
egyedüli fecskéje volt, mint lőcsei képviselő, ma már 
ime egy más téren is nevezetes lelt. Kívánjuk, hogy 
tudásával minél többet használjon a beteg emberiségnek. 

E n t s t e h e n , Sein , Ve rgehen . Volksschriften zur 
Umwälzung der Geister. Von C. Geritz, Hamburg. Preis 
20 Pf. Heft 46. 72 oldal. 

Egy nagy német vállalat egyik füzetkéjét mutatjuk 
be, mely szellemi forradalmat akar kelteni népiratkáival, 
új világnézetet szándékozik kialakítani az olvasóban, 
mely világnézet mellőzzön minden természetfölöttit, 
egészen az anyagelvü fölfogás tanai szerint. 

Ezért szól elsősorban is az ősnemződésről és mint 
tényt említi föl, hogy Haeckelnek sikerült az élet ere-
dését tisztán vegyi folyamatokra visszavezetni. Merész 
állítás! Hamis állítás! Az élettan épen az ellenkezőt 
bizonyítja. Eleven protoplasmát vegyi uton előállítani 
eddig még nem sikerült. Beszél örök anyagról a szerző, 
örök erőről, mit a természettudomány szintén nem tud 
bizonyítani, de az nem feszélyezi a szerzőt. Számít 
olvasói hiányos tudására ; összetéveszti az erő és energia 
fogalmát, nem tud, vagy nem akar tudni az entrópia 
törvényéről. Majd a fejlődéstanról szólva egészen a 
tudománytalan és tendenciózus haeckelista természet-
tudomány kontárkodásait tárja föl s ez jellemzi az egész 
kis tákolmányt. Tagadja Isten s a lélek létét, a gondol-
kodást fosforeskálásnak minősíti, mint mestere Mole-
schot, kit azonban már rég megcáfoltak szakemberek; 
így többek közt Hyrtl, a hires anatómus, a ki hosszas 
és meggyőző érvelései után így ír: «Keine, wie immer 
verlautbare Ansicht über die Hirntätigkeit kann und 
wird es uns erklären, wie und wodurch den Faktoren 
dieser Tätigkeit, den Ganglienzellen der grauen Sub-
stanz, Bewusztsein innewohnen kann». 

Egyáltalán indokolatlan tehát a monista műkedve-
lőknek a tudomány terén oly következtetéseket vonni 
le egyes tételekből, melyek semmiféle logikával nem 
igazolhatók. A színképelemzés, a csillagászat vagy a 
természettudomány bármely ágának igazságaiból soha-
sem lehet joggal azt következtetni, bogy nincs Isten, 
nincs erkölcs, hogy ez mind csak emberi találmány. 
A ki így beszél és ír, az vét a józan ész ellen, vét a 
komoly tudomány ellen, de vét a közjó ellen is, mert 
pusztításokat, rombolásokat visz véghez nemcsak az 
erkölcsi életben, hanem közvetve a közbiztonság alapjait 
is aláássa. 

Úgy látom, ez a vállalat eddig is 70-nél több ily 
irányú röpiratot adott ki. Elképzelhetetlen az a lelki 
kár, mely ezen iratok olvasása nyomán támad. Nálunk 
is és pedig jobb ügyhöz méltó buzgósággal ily eszkö-
zökkel dolgoznak elleneink s lévén a megtéveszthető, a 
tudomány kérdéseiben járatlan embereknek nagy száma, 
hogy nagy sikerrel, mindenki láthatja, ki nyitott sze-
mekkel jár s tud gondolkodni. 

Ha szavamnak volna súlya, indítvánnyal lépnék 
föl : tegyük lehetővé, hogy 6—10 filléres sorozatos hit-
védelmi népiratkák jelenjenek meg nálunk is, mint 
külföldön ; pl. München—Gladbachban a Volksvereins-
Verlag ad ki ilyeneket à 5 pf. ; vagy Warnsdorfban 
«Volksaufklärung» címen átlag 8 fillér darabja ; Berlin-
ben «Katholische Flugschriften zur Wehr und Lehr» 
(Verlag der Germania). Meg is látszik az eredmény! 
Van ott kath. hitélet! 

Talán tehetne e téren a Szent-István-Társulat vala-
mit? Azt gondolnám az ilyen népiratok nagy elterje-
désnek örvendenének. Valóságos missziót teljesítenének. 
Főleg a városi munkásság hall sokat hitellenes dol-
gokról, olvas is ilyeneket s ezek cáfolatát alig találja 
meg.1 A lelkipásztor kezében pedig ilyen kis hitvédelmi 
kölcsönkönyvtár hathatós fegyver; az egyszerű nép is 
abba a helyzetbe jutna ez iratkák olvasása után, hogy 
megtudna felelni az ú. n. népboldogítóknak, lia a köz-
ségben gyűléseket tartanak stb. 

Bizalom, munkaerő, áldozatkészség nagy dolgokat 
művelhet! Ki tudja pár év leforgása után nem késtünk-e 
már meg. ^ Tichy Sándor. 

K á r m á n és Kollonics. (Budapesti Szemle 1911. 
49. lap.) 

Azóta, hogy Takáts Sándor levéltári kutatások 
nyomán (Századok 1904. 20. 1.) leszedegette Kollonics 
Lipót érsekről azt a port, melyet előbb a protestáns 
elfogultság, majd Szalay László óta (ki 1689-iki elabora-
tumát félreértette) tankönyveink reá szórtak, azt lehe-
tett hinni, hogy a mesélés helyett lassan a történeti 
igazság tör magának utat a közvéleményben. Nem úgy 
történt. Nem az igazság kell az embereknek, hanem a 
megszólás. Jelszavakat faragnak, az illetők szájába adják, 
jóllehet az illető sohasem mondta s kész a világitélet. 
így hiába mondja a történelem, hogy Galilei sohasem 
mondta, hogy mégis mozog a Föld ! — százan és százan 
mégis a mai napig ismétlik, mint az ő nyilatkozatát. 
Hiába mende-monda, a mit Kollonicsra, a komáromi 

1 Fontos azonban a gj'óntatókra nézve is, mert a g3'ónók ke-
zelése, az erkölcsi beszámítás, kell hogy ügyet vessen az egyén 
ilynemű lelkiállapotára is. 

i Nagyon igaza van. Erről a szükségletről nálunk még nincs 
gondoskodva. Pedig teendőink sorát mindig a kiáltó szükségleteknek 
kellene meghatároznia. Szerk. 
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születésű magyar emberre ráfogtak, ki magyar katekiz-
must adott ki, kizárólag magyar katonasággal őriztette 
nyitrai várát s ki a Szalay által félreértett elaboratumá-
val az ország javára száz évvel előzte meg korát; hiába 
mende-monda, hogy azt mondta volna, hogy «Magyar-
országot előbb koldussá, aztán katholikussá, majd szol-
gává óhajtja tenni» — az emberek ismétlik tovább, 
mert hát — hogy is mondjam? — szeretik az igazságot. 

Most ismétli Kármán Mór «Közművelődésünk fej-
lődéséről» írt tanulmányában. Ismétli a Magyar Tudo-
mányos Akadémia folyóiratában, anélkül, hogy a szer-
kesztőnek arra csak egy szó megjegyzése volna. 

Hát ez nem tudomány, hanem slendriánság. Ez 
köznapi tere-fere, mely illetlen a komoly férfiakhoz. 
A helyett, hogy beható tanulmány tárgyává tennék 
Kollonics működését és a felekezeti elfogultság ellen 
igazságot szolgáltatnának neki, rajta hagyják a fekete 
lepelt, melyet nem érdemelt meg. (L. Dudek : Kritikai 
tanulmányok Acsády történelméről. 1904. 261—68. 1.) 

A kutató kritikának elfogulatlannak kell lennie s 
csak egy feladata lehet, megállapítani a történeti igaz-
ságot, akárkinek javára szóljon is az. Kollonics nem volt 
ellensége a magyarnak, ellenkezőleg jó barátja ; arról 
nem tehetett, hogy jóakaró terveit a bécsi szoldateszka 
keresztezte; tehát ne mondjuk ellenségnek, hanem jó 
barátnak, mert így kívánja ezt a történeti igazság. 

Kármán Mórnak pedig jó volna kevesebbet írni s 
jobban figyelni az újabb kutatásokra. Akkor nem be-
szélne pl. Mátyás király budai nagy egyeteméről, vagy 
a jezsuiták kiűldözéséről Mária Terézia alatt. De külö-
nösen, ha már erről a nagy vonásokban közismert té-
telről, közművelődésünk fejlődéséről, akart írni s akart 
valami okosat, valami újabbat is mondani, bele kellett 
volna magát élnie az illető korok szellemébe s annak 
szemüvegén keresztül méltatni az akkori állapotokat. 
Ahogy ő ír, mai álláspontról nézve a dolgokat, kár 
volt egy sorért is; pl. a XVI. századi művelődést csak 
oly elfogultan adja elő, mint ahogy eddig százszor is 
olvastuk már. 

Hogy valaki tudósán s tárgyilagosan beszéljen a 
múltról, annak előbb levéltárakat kell bújnia, mint 
Fináczy tette, mielőtt a Mária Terézia korabeli hazai 
iskoláztatásról írt volna. De van is értéke két kötetes 
nagy művének, tanulhatunk is belőle. 

Kármán csak felmelegíti a sokszor elénkbe tálalt 
káposztát, azt az előítéletektől kozmásat s mégis azt 
hiszi, hogy ő találta fel a puskaport. d. 

M i n d a z o k n a k a jó b a r á t o k n a k , k i k a k á r 
h i r l a p i l a g , a k á r l e v é l b e n e m l é k e z t e k m e g a 
«I ie l ig io»- ró l j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l , e g y e n -
k i n t é s ö s s z e s e n e h e l y ü t t m o n d h á l á s k ö s z ö -
n e t e t a s z e r k e s z t ő . 

M. Szeged. Helyes. 
B. Róka. Előfizetve 1911 júniusig. 
V. Rozsnyó. G. Alsókorompa. A küldött összeg csak 

az 1911. év első felére szól. 
D. Nyúl . Nem kell ismernem az illetőt, elég tehetségét 

s közhasznú tevékenységét látnom s kalapot emelek előtte. 
A talentumot nem irigylem, hanem dicsérem, ha nemzeti 
kincsünk gyarapodik általa. 

Sz. Gyulafehérvár . Valóban ön küldte a «Religio»-nak 
a legkedvesebb újévi ajándékot! Derék székely ifjak, üdvöz-
let önöknek ! így tetl mindig a székely, ha egyházához való 
hűségéről, ha érte hozandó áldozatokról volt szó. Még egy-
szer meleg üdvözlet ! 

K. B u d a p e s t . Arra én nem születtem, hogy ússzam az 
árral, fejemet se nézem úgy, hogy mások fejei gondolkoz-
zanak helyettem. Ha valamely kérdéshez nem szólok; ha az 
ú. n. mondva esinált közvéleményt nem követem tücskön-
bokron keresztül; ha hallgatok, mikor mint szerkesztőnek 
szólnom illenék, vegye úgy, hogy: keine Antwort ist auch 
eine Antwort. Hallgatok, mert támadnom kellene, a mit 
propter bonum pacis nem látok mindig időszerűnek, vagy 
pedig lia a dolgon amúgy se lehet segíteni. A közvélemény 
sokszor legrosszabb az összes vélemények között, kivált itt 
nálunk a magyar talajon, azért változtatja folyton kedven-
ceit. A «Religio» vén csont, nincs napraforgó természete. 
Tudja, jó, ha ilyenek is vannak. — íme, kérdésére a felelet. 

P. Temesvár . Wittmann beszédét a falusi uzsorások 
váltó-csalásairól felekezeti háborgásnak minősítették. Hallott 
már ilyet ? 

V. B u d a p e s t . Nálunk, ha hátha is vernék az embereket, 
akkor se tudnak okulni. A sajtó megint foglalkozik Palásthy 
Pál a rokonok javára megsemmisített végrendeletével. Ma 
nem szent a végrendelkező akarata, hanem a forma, egy 
görbe pecsét, egy hiányos spárga. így veszett el ujabban az 
óhajtott cél : Kemenes, Pánthy s annyi más hagyatékánál. 
S valószínűleg nemsokára olvasunk hasonló esetekről, mert 
a módosabb káptalani urak nem tudnak az általuk óhajtott 
célra életükben rendelkezni, hanem hagyják pénzüket Csáky-
szalmának. S nézze ezt a ravasz rókát, ezt a mai világot ! 
Ha valamely főpap életében gondozza rokonait, kigyót-békát 
kiáltanak rá ; ha meg takarékoskodik, hogy gyűjtsön valami 
nemes célra, ugyanaz a világ pokoli örömöt érez, ha halála 
után sikerül elütni a szent célt a rokonok javára. Urak, te-
gyenek tehát jót életükben, akkor valósul meg akaratuk. Ál-
dozzanak modern szükségletekre. Alapítsák meg a sajtót ! Vagy 
legalább erre is gondoljon egyik-másik. Nagy egyházi szük-
séglet ez, melynek gondozásával oly emléket lehet állítani, 
mintha az illető egy templomot vagy egy iskolát emelt volna. 
A legújabban megsemmisített végrendelkezések egyikével is 
hogy lábra lehetett volna állítani pl. az én szegényemet: a 
Religiót ! Egy is elég lett volna közülük arra, hogy ez a 
folyóirat erőteljessé váljék. Most meg se emlék, se pénz, se 
posztó s még azt se mondja ilyenkor a világ, hogy az egyház 
rosszul gazdálkodik. De azért a jó főurak nem akarnak 
okulni. 

Most lévén az év e leje , kérjük az elő- é s utólize-
tések sz ives beküldését . 

TARTALOM. Hol az igazi gyűrű? II. (Vége.) Tóth 
Tihamértől. — Komoly szó a feminizmusról. II. Kemény 
Kolumbán dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete alko-
nyán. I. Breznay Béla dr.-tól. — Keresztény szocializmus 
és szociáldemokrácia. II. (Vége.) Iselstöger Lajostól. — 
Apathikusok-e a mi szentjeink? I. Tóth Kálmán dr.-
tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. 
Néhány megjegyzés egy pedagógiai cikkre, dxf.-töl. — 
Zelenyák : A neurasthenia, d.-től. — Geritz : Entstehen, 
Sein, Vergehen. Tichy Sándortól. — Kármán és Kollonics. 
(A «Budapesti Szemlében».) d.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K <2- D U D E K J Á N O S dr. 

6- EGYETEMI TANAIÍ 

S Z E K K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Újszövetségi problémák- (i.) 

Ugy az Új-, mint az Ó-szövetség magyarázata 
terén a vallástörténeti magyarázat uralkodik ezidő-
szerint. Egyik legújabb munka e tekintetben : Deiss-
mann Adolf berlini egyetemi tanár: «Licht vom 
Osten» cirnü könyve, mely immár harmadik ki-
adást ért. 

Nem tartozik a tudomány ama mértföldjelzői 
közé, a minőket csak az elfogulatlan kutatás nyújt-
hat. Mint a többi vallástörténeti magyarázók, kik a 
szentírás szövegét tisztán az evolutio és accomodatio 
útján akarják magyarázni, úgy Deissmann is inkább 
akadályokat gördít az elé, hogy az «Isten eme le-
velé»-nek értelmébe minél mélyebben hatoljunk be. 
A szentírás fönséges tartalmát a mesék, legendák, 
mythosok ködös légkörébe rántja. Ezért ismétlem, 
nem mérföldjelző az ilyen munkálkodás; nem mu-
tatja, hogy az emberiség hogyan viszi mindig előbbre 
és előbbre az igazságot. Inkább csak akadály az 
ilyen könyv a tudomány nagy versenyében. 

De emellett nem is új ez a módszer. Pedig 
vannak, kik ezt is a «modern tudomány» nevében 
tálalják föl, mint különös vívmányt. Kezdve Celsus-
tól, a történelem számos ilyen puszta szárnycsap-
kodást jegyzett föl. A cél, miként a módszer is, min-
den vallástörténeti magyarázásnál egy, legfeljebb 
más utakon akarják megközelíteni. 

Egyesek a pogány, mások inkább a zsidó vallás-
ban keresnek érintkezési pontokat. A pogány vallást 
illetőleg ismét egyesek Assyriában, Babylonban, 
mások Perzsiában vagy Egyptómban látják a keresz-
tény vallás gyökérszálait. így jön létre azután a 
pogány-keresztény, zsidó-keresztény, vagy akár po-
gány-zsidó-keresztény vallási syncretismus a maga 
számos válfajával. 

Mint említettem, már Celsusról tudjuk, hogy — 
mint Origenes írja — szerinte a keresztény vallás : 
«Oö asjxvóv ti y.ai xaivóv jxáSrj^a»1 «Nem tisztes és nem 
új tanítás.» Ettől kezdve azután egész máig hasábo-
kat lehetne teleírni, ha csak kissé is részleteznők, 

1 Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testa-
ments, von Carl Clement. 1. old. 

hány uton próbálták kimutatni a kereszténység és a 
rajta kívül álló vallások közös eredetét. 

Photius: «Myrobiblion»-jából tudjuk, hogy egy, 
Heraklius császár idejében élő ismeretlen szerző 
szintén hasonló nézeteket vallott. Tizenöt könyvből 
álló munkájában a görögök, perzsák, thrákok, egyp-
tomiak, babyloniak, chaldok, indiaiak vallási nézetei-
ről szól. Egyes, a kereszténységre kedvező nézeteik 
folytán, a kereszténység és a legképtelenebb mesék 
között rokon vonatkozásokat lát. A klasszikus ókort 
Mózes fölé emelve, a kereszténységgel egy rangra 
helyezi.1 

De legtöbbet termelt e tekintetben természetesen 
az újkor. 

Dupuis, Lechler, Delitzsch, Bunsen, Gunkel, Je-
remias, Harnack, sőt Loisy is egy célt követnek, csak 
más uton járnak. Közéjök tartozik Deissmann Adolf 
is. Főleg két okból foglalkozunk vele. Először, mivel 
Deissmann a vallástörténeti magyarázat terén egész 
új irányt jelöl meg. Míg ugyanis ezen módszer leg-
nagyobb élő képviselője, Harnack, a mai keresztény-
séget, különösen szent Pál theologiáját a görög phi-
losophiában keresi, addig ö homlokegyenest ellen-
kező álláspontra helyezkedik s ezzel a legfényesebb 
cáfolatot nyújtja ezen systemák tarthatatlansága 
mellett. Deissmannak t. i. az a véleménye, hogy a 
kereszténységet az alsóbb néprétegekben kell ke-
resni. És ezen álláspont bizonyítása mellett is bi-
zonyos tekintetben új utat jelöl meg. Míg elődei, pl. 
Thiersch, Sturz, Moulton leginkább a biblián kívül 
levő keresztény textusokkal, vagy pedig a nem ke-
resztény papyrusokkal foglalkoztak, Deissmann az 
ostrakákat, vagyis a beirott különféle cserépmarad-
ványokat veszi vizsgálat alá. Ezek — így szól — 
documentumok az alsóbb rétegekből és fényes bi-
zonyságai annak, hogy a kereszténység is innen eredt. 

De másodszor azért is érdemes foglalkozni Deiss-
mannal, mivel adatai — eltekintve gyökerében hibás 
álláspontjától — számos új és becses adattal gazda-
gítják a biblikus tudományt. Ezért akarok könyvével2 

1 Hergenröther : Photius. 3. Rd. S. 26. 
2 Licht vom Osten, Das Neue Testament und die 

neuentdeckten Texte der hellenisch-römischen Welt, von Adolf 
Deissmann. Tübingen, 1909. 
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kissé részletesebben foglalkozni. Nézzük előbb egész 
irányzatát, azután pedig, hogy mennyi tartható meg 
belőle az elfogulatlan kritika világa mellett. 

I. Deissmann három részben tárgyalja az újonnan 
felfedezett textusokat. 

Az első részben a textusok jelentőségével a biblia, 
különösen az újszövetség nyelvezetének ismeretére 
nézve foglalkozik. A másodikban ezeknek az újszö-
vetségre vonatkozó irodalomtörténeti jelentőségét 
méltatja. A harmadikban vallástörténeti jelentőségö-
ket emeli ki. A cél azonban — mint alább látjuk majd — 
mind a három részben elő-előtör, bár csak a har-
madik részben látjuk egész világosan, hogy tulajdon-
képen miért gyűjtötte össze oly buzgón ezeket az 
adatokat, midőn értésünkre adja, hogy mi voltakép 
nem is vagyunk igazi keresztények. Mi nem Krisztus 
hivei, hanem theologusok hivei vagyunk. A keresz-
ténységet meg kell javítani és ezzel megmélyíteni. 
Vissza az alsóbb rétegekhez! Ez a könyv tartalma. 

Az első rész tehát arról szól, hogy az újonnan 
felfedezett textusok mennyiben járulnak hozzá a 
bibliai görög nyelv megismeréséhez. Vájjon teljesen 
izolált (magában álló) görög nyelv-e a biblia nyelve, 
vagy sem? És ha nem, vájjon az alsó vagy a felső 
rétegek nyelve-e az? Mennyi benne az idegen, 
mennyi benne az új elem ? íme ezen kérdések tisz-
tázásához akar szerzőnk hozzájárulni. Alább látjuk 
majd, hogy ha nem is új kérdések ezek, de elég 
fontosak. Minő álláspontot foglal el tehát szerzőnk a 
bibliai görög nyelv kérdésében és hogyan jut el 
állásfoglalásához ? 

Az első tanulság — így szól — melyet ezen 
textusok vizsgálatából merítünk, az, hogy a biblia 
nyelve az egyszerű és tanulatlan emberek nyelve. 
Régebben az újszövetség görög nyelvét a mechanikus 
sugalmazás (inspiratio) szempontjából ítélték meg. 
Még 1894-ben is Blass azt mondta, hogy az külön-
álló görög nyelv. Pedig egyszerű elfogultság, hogy a 
görög nyelv Nagy Sándorral megszűnt. A német 
hivei nem veszik tekintetbe a Didachét és a császári 
idők többi görög textusait. A görög nyelv, mint 
világnyelv, tovább is megmaradt. Az ujabb kutatás-
nak köszönhető, hogy ez az iskola megszűnt. 

Már a későbbi császári időkben gúnyolódnak a 
biblia egyszerű nyelvezete fölött. Az apologéták e 
tekintetben is védik a szentirást. Szent János iratai 
is az egyszerű társalgási nyelv körében mozognak. 
A Héberekhez írt levél a maga mesterkélt nyelveze-
tével (mely a theologiai tartalomnak megfelelt) mu-
tatja, hogy megkezdődik már a theologiai és irodalmi 
korszak. íme — hogy egész röviden jelezzem — a 
többiben tehát se theologia (dogmát kell érteni), se 
irodalom nincs. Beszéltek — folytatja Deissmann — 
külön bibliai nyelvezetről és ma mégis az úgynevezett 
biblikus szavakat egész le kell számítani. Talán mind-
össze 50 «biblikus» szó marad. 

Kis-Ázsiában, Egyptomban talált nem irodalmi 

emlékek között sok a nem keresztény textus és ezek-
ben találunk szavakat, melyeket biblikusoknak tar-
tottak. 'Ayánrj, VMSapiÇw, xupiaxôç, Xstxaupyrzôç, veôçmoç, 
npoGwyj] stb. nem tiszta «biblikus» szavak. Az «XÀoyévrjç 
(idegenszármazású, andersgebürtig) septuagintai szó, 
mely egyszer az újszövetségben is (Luk. 17, 18.) 
előfordul, szintén nem biblikus. Előfordul egy császári 
feliratban a jeruzsálemi templom bejáratánál, mely-
ben megtiltja a nem zsidóknak a bemenetelt. Josephus 
Flavius nem használja. Látszik tehát, hogy nem 
különös zsidó szó (Judenwort), hanem mint népies 
szó helyt adott az irodalmibb àXXàyuXoç, áXXoe§v%-nek. 
Még több szót sorol fel Deissmann, mint a melyek-
ről azt tartották, hogy csak a bibliában fordulnak 
elő és íme most kitűnt, hogy a profán használatban 
is ösmertek voltak. A Xoysía (lofíx) (gyűjtés, kollekta) 
szót szent Páltól kitalált szónak tartották, pedig az 
egyptomi papyrusokban, ostraka-ban, feliratokban 
is előfordul, a pogány kultuszcélokra valamely isten-
ség számára elrendelt pénzgyüjtésnél. 

A szójelentés terén is gazdagítják a felfedezések 
tudásunkat. A kereszténység inkább jelentésalkotólag 
hatott. Csakhogy ebben is túlzásokba esnek, mivel 
az exegeták, ha dogmát kell védeni, lépten-nyomon 
«biblikus», «újszövetségi» jelentéseket fedeznek föl, 
holott az újabb kutatás révén kitűnt, hogy ezek is 
általánosíthatók. Pl. XeiToupyia annyi mint nyilvános 
ténykedés, Xetxoupyíúw annyi, mint nyilvános szolgá-
latban állok. Ilapotxoç a. m. tagtárs, birótárs. Az êxxXTjaia 
szó átvehető, de nem fordítható. Gyülekezetet jelent. 
Ifjabb Pliniusnál is előfordul. Ujabban Ephesusban 
két nyelvű feliratot találtak, mely a Kr. u. 103/104-ik 
évből származik. Azon színházban volt, melyben az Act. 
19, 24-ből ismeretes (ezt tartja) C. Vubius Salutaris, 
előkelő római hivatalnok, ezüst Artemis-szobrot és 
más szobrokat készíttetett azzal a rendeltetéssel, hogy 
azt a színházban (éxxÀrjata) helyezzék el. Vagyis mint 
a másik latin szövegben van : «Ita ut omni ecclesia 
supra bases ponerentur». íme — a szerző szerint — 
világosan mutatja a szó, hogy a kereszténység ere-
dete a görög Keleten van. A àjjiaptwXôç szó a bűnösség 
jelölésére, legalább Syriában, általánosan használt szó 
volt. A Xôyoç szó is közönséges. Mindössze ennyit 
mond róla, pedig épen ezzel a szóval még sem volna 
szabad ily rövidesen végezni. 

Mint már az eddigiek is mutatják, Deissmann, 
ha egyben-másban igaza is volna, már ebben a 
részben sem palástolja el célzatosságát. 

Nézzük már most, hogyan jár el a második 
részben. Minő szerinte az újonnan felfedezett textusok 
jelentősége az Újszövetség «irodalomtörténeti» meg-
értésére nézve? 

Az emlékek — úgymond —- nagyrészt nem iro-
dalmi művek («unliterarisch»). Kevesen mérlegelték 
ebből a szempontból az Újszövetség keletkezését. 
Dicséretes kivétel Fr. Overbeck: «Über die Anfänge 
der patristischen Literatur» című munkájával. Fontos 
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ez a szempont azért, mivel megvan az «előítélet», 
hogy az Újszövetség irodalmi művekből áll. Mikor 
lett az Újszövetség irodalmivá és melyek e fejlődésnek 
a stádiumai? — ez a kérdés a szerző szerint. Hogy 
pedig erre a kérdésre megfelelhessünk, úgymond, előbb 
tudnunk kell, hogy mit értünk irodalom alatt. 

Az irodalmi mű a nyilvánosságnak van szánva 
és bizonyos művészi alakban jelenik meg. A nyug-
tatvány pl. nem irodalmi mű. Ezen tanuljuk épen, 
hogy mi nem irodalmi. Pedig ezt kell tudnunk, mikor 
az Újszövetségről szólunk. A nyugtatványok, szerző-
dések, magánlevelek nyújtanak felvilágosítást az Új-
szövetség «irodalmi» értékéről. És számos ilyen adat-
tal rendelkezünk. 

Az athéni Mnesiergos (Kr. e. IV. sz.J lakótársát 
arra kéri, hogy köpenyeget küldjön neki. (Pál II. 
Tim. 4, 13.) Egy jómódú egyptomi, Demophon nevű 
(245. Kr. e.), Ptolesnaios rendőrhivatalnokhoz inté-
zett levelében egy lakomát ír le. Emlékeztet ez 
arra, ahogy Krisztus a tékozló fiú megtérésének 
örömére rendelt lakomát írja le. (Luk. 15, 22.) 
Asklepiades földbirtokos bérlőjéhez írt levelében 
(ostrakon a Ptolemäeusi időből) találkozunk szent 
Pál szokásos üdvözletével. E mellett — mondja 
Deissmam — Asklepiades követelve az őt megillető 
bért, a tékozló fiú parabolájának ama helyét juttatja 
eszünkbe, hol a neki járó részről van szó. (Luk. 15,12.) 

A régiek meghitt környezethez sajátkezüleg irtak 
vagy legalább is aláírták az irást. így a II. Thess. 
3, 17.-et («'0 âanaajwç xr; ejif̂  yeipi IlaóXou, ő eaxtv aejieíov 
ëvnxarj eTcurtoXy», Köszöntelek én, Pál, kezem írásával 
ez minden levelemnek jele, így írok), jobban tudnók 
méltányolni, ha a papyrusokat e tekintetben jobban 
ismernők. Egy másik levél ebből a szempontból 
érdekes, hogy Nero császárnál a Kùpioç cimet hasz-
nálja. A 8. levél (II. sz. Kr. u.) szent Pál I. Thess. 
4, 13-ra emlékeztet. A levélben Iréné nevű egyptomi 
nő egy gyászoló családot vigasztal s mint szent Pál 
a thessalonikai híveket, ő is a feltámadás remé-
nyével vigasztalja. A 11. levél szent Lukács tékozló 
fiára emlékeztet. Érdekes Archelaus (Kr. u. II. sz.-ból) 
levele Julius Dominitius ezredeshez, mely ismét 
szent Péter szavaira emlékeztet : Mindent elhagytunk 
és téged követtünk. Ez azonban inkább ajánlási 
formula, míg az evangélium ethikailag megnemesíti. 
A 16. levél az első keresztények és a papság szociális 
életére jellemző. Eszünkbe jutnak a nagy Tertullian 
szavai : Mi hajózást, földmivelést űzünk. 

A kereszténység kialakulásában, szerzőnk szerint, 
a levélirodalom, az epistola szerepelt. A magánlevelek 
(Brief) nem ide tartoznak, mivel nem szóltak a nyil-
vánosságnak. A különféle összegyűjtött levelek (Briefe) 
Aristotelestől, Cicerótól, a mint tanulságosak a régi 
levélforma ismeretére nézve, ép úgy tanulságosak a 
biblia és az őskeresztény levelek lényegére és alak-
jára nézve. Ebből azután súlyos következtetést von 
le: «Im neuen Testamente gibt es unliterarische 

Briefe und literarische Episteln». Ide tartozik külö-
nösen a Philemonhoz irt levél, melynek mása 
Hermapholis Papas levele, ki megszökött a hadsereg-
től. A rómaiakhoz írt levélben — úgymond — a 
magánjelleg nem oly szembeötlő, mindazonáltal ez 
sem volt a nyilvánosságnak szánva. Szent Pál leve-
lei — szerzőnk szerint — akkor lettek epistolákká, 
midőn a kegyelet összegyűjtötte és mindenkinek 
hozzáférhetővé tette. Még később aztán, midőn t. i. 
az Újszövetségbe fölvették, vallási irodalommá lettek. 

Ez azonban — így folytatja — a levél jellegét 
nem változtatja meg. Szent Pál, ki évek és nem 
évszázadok múlva várta a jövő világot, nem is sej-
tette leveleinek világtörténeti hivatását. Épen levéli 
voltuk és az ebben nyilvánuló elfogulatlanság avatja 
leveleit vallásunk forrásaivá. Egyedül a katholikus 
levelek irodalmi termékek. Már a címük mutatja 
(Audi Diaspora), hogy nem levelek, hogy nem egye-
seknek szólnak. Nem tartalmaznak levélbe illő rész-
leteket, hanem a kereszténység körébe vágó általá-
nos kérdéseket tárgyalnak, melyek ma is érthetők. 
Ide tartozik a Héberekhez írt levél is. A címe eltűnt. 
Ezeknél nem is fontos a szerző, mint a leveleknél. 
Szent János első levele vallásos értekezés (meditatio). 
Az Apocalypsis ellenben epistola. Ennek megfelel a 
felirata (1, 4.) és hasonló befejezése is van (22, 21.). 
Az irodalmi termékek arra vannak szánva, hogy 
minden egyház olvassa. 

Ezen megkülönböztetés mozdítja elő feladatunkat, 
ha az őskeresztény irodalom kifejlődését akarjuk 
vázolni. Látjuk — mondja — hogy a kereszténység 
nem mint irodalmi mozgalom kezdődik. Jézus nem 
irodalmi személy. Semmit sem írt. Az apostolok szin-
tén nem irodalmi férfiak (unlilerarisch). IIa szent 
Pál csendességben marad, mint a Mester, tőle se 
maradt volna egy sorunk sem. Kozmopolita szelleme 
azonban a diasporákba viszi. Már most a nagy 
világpiacok hogyan lesznek általa az evangélium 
tereivé? Ha «az értelmetlen» galatiákkal beszélni 
akar, fogja magát és sebtében levelet diktál szá-
mukra, anélkül, hogy tartalmáról a missionaries köz-
vetlen társain kívül valaki is tudna. Bizalmas köz-
lések ezek. Nincsenek ezek szánva az egész világ, 
de a kereszténység számára sem. A nem irodalmi 
termékek — következteti — világosan mutatják az 
őskereszténységnek az alsóbb rétegekkel való teljes 
egybeolvadását. Ez a népies irodalom a keresztény-
ségben sohasem is szűnt meg, példa rá az apocryphek, 
melyek világosan mutatják vallásunk fejlődését. 
Mutatják, hogyan lett a társulatokból az egyház, 
hogyan lettek a megtértekből theologusok, hogy ment 
át az alsó- és középrétegekből a felső rétegekhez. 

Itt már egész világos Deissmann célzata : a dog-
mátlan őskereszténység bemutatása,1 a bibliának tel-

1 A mi pedig hogy egy nagy történeti falsum, 1. Dudek : 
A doginátlan őskereszténység. Religio 1910., 625. s k. 1. 
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jes ellaposítása. A kereszténység mély tartalmának 
egyszerű érzelmi színvonalra való lesülyesztése. 

Hadzsega Gyula dr. 

J^omoly szó a feminizmusról. (IIL) 

A mai szomorú gazdasági viszonyok kényszerí-
tenek arra, hogy a leányoknak a föntebb érintett 
általános nevelésen kívül különös hivatásbeli képzést 
is adjunk, mely képesíti őket arra, hogy a házasságon 
kívül maguk is fönntarthassák életüket. «Minthogy 
nem tudhatni előre, férjhez mehet-e valamely leány 
s így jövőjéről tartósan gondoskodva lesz-e, önként 
értetődik, hogy nekem is az a véleményem, hogy 
minden leánynak meg kell adni a lehetőséget, hadd 
keresse meg maga a kenyerét, ha körülményei rászo-
rítják — azzal a megszorítással természetesen, hogy 
a nőket csak azon hivatásokra képezzük ki, melyek 
a női erőknek és tehetségeknek megfelelők és a férfit 
nem fosztják meg keresetétől. Nagy számmal vannak 
azok az emberbaráti, irgalmassági és szociális állá-
sok, melyek bizonyos, egészségi tekintetben nem 
veszélyes ipari foglalkozások mellett a hajadon nők 
foglalkoztatására és eltartására kitűnően alkalmasak. 
Még tovább is megyek az engedményeimben. Eszem 
ágában sincs megtiltani azon nőknek, kik különös 
tehetséget és hivatást éreznek magukban, hogy mint 
költők, művészek, priváttudósok stb. boldogítsák az 
emberiséget. Miként is lehetne őket ebben megaka-
dályozni, amikor különben is egészen ártatlan dolog, 
ha például egyes nőknek épenséggel kedvük kere-
kedik rimkovácsoknak fölcsapni vagy filozofálásra 
adni magukat. — Midőn ezenfelül még azt vallom, 
hogy elvben a nők elől ne zárjuk el az utat a maga-
sabb hivatásokhoz és ma is, mint annakidején, azért 
szállnék síkra, hogy bocsássuk őket az orvosi pályára, 
azt hiszem, senki sem lehet nálam türelmesebb és 
engedékenyebb. De már teljesen visszásnak tartom 
azt, ha a nőknek ezen utakat még jobban egyenge-
tik és lehetőleg kényelmessé teszik. Tartok tőle, hogy 
a porosz állam keservesen fogja megbánni azt a radi-
kális lépését, melyet 1908. a női intézetek felállításá-
val tett. A jelen évben, 1910. már közel 3000 leány 
készül bennük elő a felsőbb tanulmányokra.1 Lesz 
ebből cifra kavarodás! 

A föntebbiekben a nő szociális tevékenységét is 
érintettem futólagosan. Hog}7 minemű legyen ez, leg-
jobban megtanít rá a kórház példája. Nincs szükségünk 
a nőre a betegség diagnózisánál, a gyógymód meg-
állapításánál, az operáció végrehajtásánál; nincs szük-
ségünk rá az életrend és egyéb hygienikus tényezők 
megválasztásánál, az egész intézmény célszerű beren-

1 A budapesti egyetemnek a mult 1909—10. tanévben 277 
női hallgatója volt. Tekintetbe véve egyrészt azt, hogy ez a 
szám évről-évre rohamosan fog emelkedni, másrészt azt, 
hogy az okleveles férfiak sem tudnak álláshoz jutni, e jelen-
ség eléggé elszomorító ! 

dezésénél és üzemének szervezésénél, mert mindazt 
magunk is sokkal jobban megcsináljuk. S mégis, 
mi volna a kórház az ápoló testvérek önzetlen, türel-
mes, hallgatag segítsége és közreműködése nélkül. 
Minden orvos tisztelettel és csodálattal szemléli őket 
munkájukban és önkéntelenül is azt mondja magá-
ban, hogy itt olyas valami történik, a mi specifi-
kusan női, hogy itt a nő a házasságon kívül is mint 
specifikus kulturtényező érvényesül. Ha a nők ily 
értelemben akarnak velünk tartani és munkatársaink 
lenni, szívből üdvözöljük őket. Minden egyébről 
szívesen lemondunk !» 

A tudós orvostanár talpraesett fejtegetéseit hadd 
fejezzük be a magunk részéről még néhány észre-
vétellel. Jól esik hallanunk, ha egy tekintélyes férfiú, 
kinek szavát messze meghallják, elismerő magaszta-
lással említi és példaképúl állítja az ápoló testvérek 
szociális tevékenységét. De mi ennél tovább megyünk 
és nyomatékkal kívánunk arra rámutatni, mily fon-
tos kulturtényező általában a női szerzetek intéz-
ménye — hogy az korántsem korát, divatját mull 
szervezet, mint ellenségeink állítják, hanem sokirá-
nyú kulturális tevékenysége mellett a női kérdés 
szempontjából is nagy jelentőséggel és fontos hiva-
tással bir. Mert ne ámítsuk magunkat azzal, hogy a 
társadalom egyhamar meg fogja találni megnyugtató 
megoldását e kérdésnek, hogy képes legyen teljesen 
meggyógyítani azon sebeket, melyeket a modern 
gazdasági fejlődés a nő sorsán ütött. A nőnek az 
lévén a természetes hivatása, hogy férjhez menjen, 
csakis ennek lehetővé tétele volna a kérdés igazi 
megoldása. De ez — mint föntebb láttuk — csakis 
bizonyos gazdasági és szociális bajok orvoslása által 
lehetséges. Ezzel szemben a női mozgalom oly irány-
ban keresi a kérdés megoldását, mely vagy újabb 
természetellenességekre vezet, amennyiben a nőt 
ahelyett, hogy közelebb hozná, segítené természetes 
hivatásához, még inkább eltéríti tőle, vagy csak félig 
oldja meg a kérdést. Nem is szólva az egyenjogú-
sítás hóbortjáról, azon jogosult törekvés is, mely 
a nőt anyagilag kívánja biztosítani, ujabb veszélye-
ket rejt magában. Ilyen a többi közt az imminens 
erkölcsi veszély, mely a modern városi légkörben 
egymagában álló, mindenféle kulturigénnyel telített 
és amellett helyzetétől hajadon életre kárhoztatott 
nőt körülveszi. Mindamellett ez is nagy eredmény, 
mondják a feministák, mert ekkép a nőnek férjhez-
menetele is meg van könnyítve. Igen ám, de hányan 
mentek azalatt testileg tönkre, hánynak ment mái-
éi a kedve attól, hogy anyává legyen és családját 
önzetlenül szolgálja. De fogadjuk el, hogy az állás-
ban lévő nők nagy átlaga tényleg férjhez mehet. 
Boldogok azok, kiknél az állás nem ok, csak alka-
lom a férjhezmenetelre, mert teljesen az anya és 
feleség hivatásának élhetnek. De bizonyára sokkal 
többen lesznek azok, kiknél az állás vagy oklevél 
csak a hozomán}7 jellegével bír, kik feleség és anya 
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létükre állásbeli hivatásuknak is kénytelenek élni, 
szóval két úrnak szolgálni, a mi rendkívüli nehéz, 
a legtöbb esetben lehetetlen dolog. Vegyük például 
csak azt a hivatást, mely a nő rátermettségének, 
képességeinek leginkább megfelel s a melyre tényleg 
nagy számmal tódulnak : a tanítónői pályát. Képzel-
hető-e, hogy az a nő, ki anyává lett, képes legyen 
teljesen megfelelni kétrendbeli hivatásának egyszerre: 
az iskola támasztotta pedagógiai követelményeknek 
és anyai hivatásának is? Nem jogosult-e azért az 
iskolafentartó testületeknek azon törekvése, hogy 
csak hajadon nőket alkalmazzanak, azon föltétellel, 
hogy férjhezmenetelük esetén állásukról le kell mon-
daniok. Persze, ha ezzel szemben az erkölcsi szem-
ponttal hozakodnak elő, melyet e megszorítás 
veszélyeztet, akkor azoknak, kiknek az erkölcs ügye 
igazán szivükön fekszik, e föltételt a pedagógiai érdek 
rovására mégis csak el kell ejteniök. 

Ha számba vesszük végül még azt a körülményt, 
hogy a kenyérért, a megélhetésért való nehéz harc 
elsősorban a férfit őrli meg, minek következtében a 
statisztika tanulsága szerint a férfiak és nők arány-
száma az előbbiek rovására egyre jobban eltolódik, 
fogalmai nyerünk azon feladat óriási nehézségeiről, 
mely e téren a jövő társadalomra vár. De egyben 
méltányolni fogjuk tudni azt is, hogy a női kérdés 
szempontjából mily áldásos kulturtényező a női 
szerzetek intézménye, mely a mellett, hogy a nép-
oktatás, nőnevelés betegápolás, elhagyott gyermekek 
ápolása, bukott nők javítása, a női ipar terén és 
egyébirányú — szinte kimeríthetetlen — kulturális, 
emberbaráti és irgalmassági tevékenységével meg-
becsülhetetlen szolgálatot tesz a társadalomnak, egy-
úttal tagjaiban a legideálisabban oldja meg a női 
kérdést is. Mert a mily bizonyos az, hogy a világban 
élő nő csak a családi tűzhelynél találhatja meg igazi 
boldogságát, époly igaz az is, hogy azok számára, 
kik a hivatás belső szózatának engedelmeskedve, 
erről lemondanak, ez intézmény megteremti azt a 
milieut, melyben egyrészt lelkük békéjét, nyugalmát 
és boldogságát föllelhetik, másrészt a világ gondjai-
tól, vágyaitól nem zavarva teljesen különös hiva-
tásuknak szentelhetik magukat. Ezzel természetesen 
eszünk ágában sincs az intézményt, mint a női kér-
dés specifikus orvosszerét odaállítani és ebben lénye-
gét látni. Csak azt a tanulságot kívántuk leszögezni, 
mennyire érdekében áll a társadalomnak, ezen cél 
szempontjából is, hogy a női szerzeteket istápolja 
és szeretettel fölkarolja. A valóságban — sajnos — 
ennek ép ellenkezőjét tapasztaljuk, amint erről a 
franciaországi és legutóbb portugáliai események is 
tanúskodnak. Azoknak a népboldogító politikusoknak 
munkája rendszerint azzal kezdődik és abban merül 
ki, hogy a emberszeretet, józan haladás nevében 
épen azokat üldözik világgá és teszik földönfutókká, 
kik önzetlen, áldásos munkájukkal a társadalom 
jótevő angyalai. De tudják ők nagyon jól, hogy ez 

intézmény a vallásos hitnek egyik legszebb gyümöl-
cse ; s végső céljuk ennek lerombolása lévén, talál-
nak hangzatos jelszavakat is, melyekkel tulajdon-
képeni szándékukat leplezhetik és romboló munká-
jukat zavartalanul végezhetik - mert meg vagyon 
irva : «Iniquitas mentitur sibi.» 

Kemény Kolumban dr. 

Hofbauer szent J^elemen élele alkonyán. (u.> 
Eriedrich Schlosser — megtérése után — Hof-

bauer atya nagy tetszésével lefordította a «Lauda 
Sion» és az «Adoro Te» kezdetű egyházi himnuszo-
kat az Oltáriszentségről s több másokat, melyeket 
«Die Kirche in ihren Liedern» cim alatt ki is nyom-
tattatott. Ugyanő olaszból, spanyolból, portugál, fran-
cia, angol stb. nyelvből számtalan vallásos költeményt 
fordított le Azokat neje adta ki 4 kötetben. Lefordí-
totta szent Terézia életrajzát, s kiadta németül ugyan-
csak szent Terézia válogatott iratait, úgyszintén lefor-
dította németre s kiadta Assisi szent Ferenc költemé-
nyeit olasz és német könyvben.1 

Maga szentünk közvetetlenül Liguori szent Allonz 
munkáinak lefordításáról és terjesztéséről gondos-
kodott. A papokat főleg a szent rendalapító «Homo 
apostolicus»-ára figyelmeztette. Mindenki számára az 
Oltáriszentség látogatásáról s a tisztító helyen szen-
vedő lelkek iránt való szeretetről szóló iratokat for-
díttatta le, melyekről ezt tanúsítja Rauscher bibornok 
a boldoggá avatás aktáiban: «In unzähligen Exem-
plaren wurden sie hernach durch ganz Osterreich 
verbreitet».2 

Látni való mindezekből, mennyire igaza van 
szentünk legújabb rendi történetírójának, midőn ezt 
mondja: «Míg előbb igazi katholikus épületes köny-
vet sajtó alá nem adtak, Hofbauer köréből ilyen 
könyv tömérdek számban került napvilágra».3 Rá-
adásul szentünk — Diesbach, volt J. t. atya példáját 
követve, a ki a jó könyvek terjesztésére «Christliche 
Freundschaft» cim alatt társulatot alapított — rávette, 
valamint jótékonyságot gyakorló, ügy tollat forgató 
tanítványait arra is, hogy kölcsönkönyvtárt állítsa-
nak föl és tartsanak fenn Récsben. Georg Passy volt 
a könyvtárosa. 

Élt ezidőtájban Récsben Hofbauer atya mellett 
egy másik szentéletű pap, szentünknek igazi barátja, 
és egyűttal gyóntatója, Franz Schmid, előbb papne-
velő-intézeti lelkiigazgató, utóbb kurátus, végre kano-
nok a Szent-István-templomnál. Erről az apostoli 
lelkű papról a következő mondása maradt fönn 
Hofbauer atyának: «Ha három Schmidünk volna 
Récsben, az egész várost meg lehetne téríteni». Ez a 
férfiú, meghatva Hofbauer atya könyvkiadó buzgó-
ságától, a Hotbauer-kör munkásságával párhuzamo-

1 Haringer, 280. 1. 
2 Summavium, a. 1873. 126. 1. 
3 Innerkofler, 661. 1. 
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san a maga részéről annyi könyvet adott ki és 
osztott szét többnyire ingyen, hogy ez utóbbi tekin-
tetben csak a XIX. század derekán Bécsben élt buzgó 
Donin fogható hozzá.1 

Már ennyi eredmény elég volna Hofbauer atyára 
vonatkozólag annak igazolására, hogy buzdításaival 
és intézkedéseivel az irodalom terén Bécsből kiható-
lag messze földön igazán pátriárkái nagyhatalom 
befolyására tett szert és a semminél is rosszabb 
katholikus irodalmi pangás és tespedés helyén virágzó 
hitbuzgalmi irodalmat varázsolt elő teremtő, apostoli 
fáradhatlanságával.2 

Ámde szentünk, kit méltán az egyházat, tetemes 
részében, a modern kor küzdelmeibe bevezető és 
beavató apostolnak lehet nevezni, a ma olyannyira 
szükséges katholikus időszaki irodalom terén is, mint 
mintákat állító úttörő, hervadhatatlan babérokat 
gyűjtött szent homloka köré. Hogyan? kérdi talán 
valaki. Hát úgy, hogy Hofbauer atya, a ki korának 
ütőerén kiérezte a jövő kor vérének a lüktetését is, 
nem nyugodott addig, míg tanítványai, gvónóliai 
közöl az arra való kiválókat katholikus folyóiratok 
kiadására rá nem vette. Az ő «Gnadenkind»-jét, 
Friedlich von Klinkowströmöt rábeszélte,hogy indítson 
meg katholikus ifjúsági folyóiratot, még pedig, mivel 
ő festőművész, rajzokkal és képekkel feldíszítve.3 

Az új folyóirat «Sonntagsblatt für die Jugend» cím 
alatt jelent meg, a mely, mint német katholikus 
ifjúsági folyóirat első volt Németországban, mint 
képes katholikus folyóirat első lett Bécsben. 

Klinkowström, szerénységből, Friedrich Kindmann 

1 Papok számára kiadta a trienti zsinat határozatait, a 
Catechismus Romanus-t, a Szentírás Concordantiáját, a nép 
számára pedig 7—8 nyelven különféle imádságos könyveket 
hozott forgalomba. Innerkofler, 663—5. 1. 

3 Itt emlékezünk meg még egyszer arról a hitbuzgalmi 
könyvről, melyet ugyan Hofbauer atya már nem láthatott 
meg itt a földön, de a melynek keletkezésében és elterjedé-
sében bizonyára neki nagy része volt a mennyekből. Ertjük 
a redemtoristák nagyszabású «Missionsbucli»-ját. Álljanak 
itt róla szentünk legújabb rendi történetírójának szavai: 
«Einen groszen Teil, úgymond, an der Rekatholisierung des 
Volkes und an seiner Erziehung für gesunde Gebetbuch- und 
Betrachtungsbuchsliteratur hatte besonders auch ein kleines 
Büchlein, das so recht aus Hofbauers Geist und aus seinem 
Kreise entsprang : es ist das «Katholische Missionsbuch» der 
Redemptoristenmissionäre». Keletkezéséről fentebb már szól-
tunk. Csak német és cseh nyelven negyvennél több kiadást 
ért el idáig. 

3 Programmjanak foglalatja: «Zum Zwecke der Belehrung 
und (zur) Ermunterung ihres (der Jugend) Fleiszes, ihrer 
Wiszbegierde und guten Betragens, mit einer ausgewählten 
Sammlung faszlicher und unterhaltender Aufsätze aus der 
Welt- und Naturgeschichte, aus der Länder- und Völkerkunde, 
aus der Naturlehre, der Gewerbskunde und den Beschäfti-
gungen der verschiedenen Stände überhaupt, für welche 
sich die Jugend zu bilden hat. Nebst kleinen Erzählungen, 
Fabeln, Märchen, Sinngedichten, Bätsein, Charaden u. d. gl. 
m. Mit vielen kolorierten und schwarzen Kupfern». Adolf v. 
Klinkowström, atyjáról írt életrajzában, 289. 1. 

álnév alatt szerkesztette. Úttörőnek minden idők 
számára mintakép. 

Még nagyobb irodalmi sikert ért el szentünk 
azzal, hogy felnőttek számára «Ölzweige» szép név 
alatt vallásos szépirodalmi folyóirat kiadására vette 
rá a körülte csoportosult szorosabb írói kört, 
Wernert, Veithet, dr. Madlenert, Silbertel, Anton 
Passyt és másokat. A lap szerkesztőjévé Georg Passyt 
tették meg. Jelszava a folyóiratnak vala : «Lasset uns 
dem nachstreben, was zum Frieden dient». (Ad. Rom. 
14.) Evvel a szépirodalmi köszöntéssel üdvözölte 
szentünk Bécsből, a modern kor hajnalát. Volt való-
ságos isteni érzéke a sok szükséges között a szép-
irodalmi hatások iránt is. Mi itt Magyarországban 
hányszor próbálgattunk már ebben az irányban 
szárnyakat bontogatni s úgy látszik csak most jutot-
tunk odáig, a hová Hofbauer atya apostoli szelleme 
a kath. szépirodalmat már az első próbálkozáskor 
fölemelte, a sikerig. 

Ez a folyóirat már első száma megjelenésének 
nyomában mondhatni rohamosan oly sikert aratott,1 

hogy Németországnak akkori nagy«katholikus szellem-
óriása», kit I. Napoleon mint publicistát magára nézve 
félelmes nagyhatalomnak jelentett ki, — Görres, — 
egész komolyan avval a tervvel kezdett foglalkozni, 
hogy ott, szűkebb hazájában, a Majna folyó mentén, 
Hofbauer atya szerzetének nyomdával felszerelt ko-
lostort szerez, hasonló irodalmi termékek előállítása 
végett. S Klemens Brentano is szinte rajongott ezért 
az eszméért.2 

Ez az örökbecsű folyóirat nem egészen három 
évvel élte túl Hofbauer atya halálát. Nem lévén a 
földön a szeráfszeretetű mester: a tanítványok buz-
galma megérezte a hiányt. Hiába igyekezett a redem-
torista kongregáció 1841-ben a folyóiratot új életre 
ébreszteni. A szívtelen osztrák sajtó-cenzúra össze-

1 Nem is csoda. Hiszen három igazi genialis ember irt 
bele egyszerre : Werner, Veitli és Madlener. Az első füzet 
előszava költemény Wernertől, a ki a német nyelv zengzetes 
kezelésében Goetlievel vetekedett. Valóságos madárcsicser-
gésliez és pacsirtaénekléshez hasonló bevezetés után, el-
mondta, hogy mit hoz az «Olajág» (a lap cime) : 

«Trost durch Hotfnung, saftig und grün, 
HoiFnung durch Glauben, stämmig und kühn ; 
Glaube und HoiFnung im Keim und im Triebe 
Durch Liebe.» 

In vielen Bibliotheken, írja szentünk legújabb rendi 
történetirója, hat man noch Exemplare dieser schönen Zeit-
schrift, und man musz z. B. dieses «Vorwort» und ähnliche 
Artikel selbst gelesen haben, um die Feinheit des Stiles, 
das gemütvoll Ergreifende, das Geistreiche und dabei innig 
Fromme und das anregend Unterhaltende der schlichten Zeit-
schrift würdigen zu können. A nagyszellemü munkatársak 
irányító eszméje ez volt: «Lieber wenig, aber nur gediegenes, 
als vieles und Spreu. Fürs Volk ist nur das Beste gut genug.» 
Igazi aranymondás — a katholikus népies irodalom számára. 
V. ö. Innerkofler, 668. 1. 

2 Haringer, 315. 1. 
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zsugorította a tervet, lelohasztotta a munkaked-
vet.1 

Hogy mily szerencsésen jutott napilap, egész Euró-
pában imponáló napilap szolgálatához a katholikus 
ügy Hofbauer atya nagyhatalomszerű befolyása köré-
ből, az a bécsi kongresszusról szóló részben log tüzete-
sebben kitűnni. Von Pilat császári kormánytanácsos-
nak a szabadkőmivességből való megtérítésével Hof-
bauer atya kettős messzeható fogást végzett : megnyert 
a katholikus ügynek Pilatban egy hőslelkű szellemi 
atlétát és vele együtt megszerzett a katholikus ügynek 
egy hatalmas fellegvárat, a «Der Österreichische 
Beobachter» c. napilapot, a melyből Hofbauer atya 
szelleme, az ő harcedzett híveinek élén, sikeres csatákat 
vivott minden ellen, a mi Isten ügyének útjába állt.2 

Ha szentünk csak ennyit tett volna, a mennyit 
eddig láttunk az emberi tudás és irásművészet terén, 
máris nagy alakjává avatódott volna fel a világtör-
ténelemnek, a melynek — s ezt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni és ismételni — Krisztus Urunk con-
centrikus emberségfölötti állásánál fogva az egyház-
történelem a lelke. Ámde Hofbauer atya nagyhatalom-
szerű befolyása a népies irodalom hatásánál még 
mélyebben és messzebbnyulólag is belemarkolt az 
emberi tudomány és irodalmi alkotások világába, le, 
le egész az alapokig és messze ki, egész az emberi 
tudás határaiig. Nincs benne semmi túlzás, midőn 
azt mondjuk, hogy Hofbauer atya apostoli szellemé-
nek újjáteremtő erejével a vallásilag ketté szakadt, 
politikailag pedig ki tudná megmondani, hányfelé 
darabolt német nemzet körében, lerázva a vallásról 
a jozefmisztikus államszolgaság igáját és szétverve 
a katholikus lelkekre ködszerűleg leülepedett ú. n. 
protestáns szellemi fensőbbség varázsát,3 a katholikus 

1 Hätte man aber, mondja helyesen Innerko/ler, die 
schöne Zeitschrift nie aufgegeben, so hätte man später nicht 
so entsetzliche Anstrengungen machen müszen, wie sie der 
berühmte Beuroner Ansgar Poelimann in den Historisch-poli-
tischen Blättern schildert, um endlich auch stramm katho-
lische Zeitschriften, wie die «Alte und neue Welt», «Haus-
schatz», «Stadt Gottes» usw. im Volke wurzeln zu machen. 
Id. m. 670. 1. 

2 Attól az időtől fogva, hogy von Pilat a lapot Metter-
nich kancellártól, fáradozásai jutalmául, tulajdonául meg-
kapta, Hofbauer atya minden héten kétszer ment el Pilathoz 
látogatóba. A főszerkesztő tehát szentünk volt, s «Pilat redi-
gierte das wichtige (Bécsben «die einzige politische und 
offizielle Zeitung») vollständig nach den Grundsätzen seines 
Meisters und liesz nichts passieren, was nicht katholisch 
war. Der praktische Blick des Heiligen hatte wieder recht 
behalten». Innerkojler, 671. 1. Hofbauer atya már a XIX. szá-
zad elején világosan látta, a mit a tespedés ködétől sokan 
még most sem képesek világosan meglátni, hogy éber, elvi 
megalkuvást nem tűrő gyors felvilágosításaival minde-
nütt és mindenben ottlevő kath. napisajtó nélkül — csakis 
koldusbot éslielóta sors a katholicizmus, illetve katholikusok 
osztályrésze a modern társadalmakban. 

3 Mert volt még több katholikus kiindulási pont is e 
tekintetben Németországban; például a Görres-i hatáskört 
nem is említve, ott volt a strassburgi és mainzi, melynek 

tudományt, Bécsből kiindulólag, a szó igazi értel-
mében emancipálta s valóságos hamupipőke álla-
potából ujabb életerős virágzás útjára terelte rá. 
E melleit szentünk a német nemzetnek nem llieolo-
giai, vagyis világi tudománya és irodalma körében 
is oly álláspontot foglalt el és oly befolyást tudott 
magának az ő egyszerű, de fensőbbséges apostoli 
ihletével biztosítani, a mely őt e tekintetben egye-
nesen a nagy világi katholikus Görres mellé állitá, 
de úgy, hogy a jobb és erősebb kéz oldala szentünk-
nek jutott. 

De csakugyan, nem túlozunk-e vájjon, mikor 
Hofbauer atyának a katholikus hittudomány s azon 
túl a világi tudományok és a világi szépirodalom kö-
rében is ekkora, nagyhatalomszerű súlyt és szerep-
játszást tulajdonítunk? 

Ténykérdésről lévén szó, itt is tények a mérték-
adók, itt is tények döntenek. 

Fentebb, mikor szentünk hittudományi művelt-
ségéről volt szó, láttuk és hallottuk, hogy az ő hit-
tudományát mindenki, a legtudósabbak is, csodálták, 
mert hiszen a tanultság tetejébe Isten különös ke-
gyelem útján «theologia infusât» is adott szentünk 
lelkébe s e mellett a Szentlélek adományainak su-
gallásai is szokatlan módon villogtak az ő lelkében. 

A hivatottság, vagyis isteni küldetés tehát kétség-
telenül megvolt szentünkben a katholikus hittudo-
mánynak, valamint a profán bölcselkedés, úgy egy-
szersmind a protestáns spiritus privatus vagyis 
egyéni tetszelgés fenhéjázása alól való felszabadítá-
sára és arra, hogy ő a katholikus hittudományt, 
Bécsből kiindulólag, hagyományos alapjaira, saját 
lábaira visszaállítsa, vagyis hogy e visszaállítás mun-
káját sikeresen megkezdje. Egy futó pillantás a 
szentünk tágabb és szűkebb apostoli iskolájából 
kikerült egyházi férfiak hosszű sorára, fölösen meg-
győz mindenkit arról, hogy csakugyan Hofbauer 
atya és nem más tekintendő Bécsből kiindulólag 
a katholikus hittudomány új fellendülése meg-
indítójának. A bécsi tudomány-egyetemi hittudo-
mányi kar három kiváló tehetségű tagjának, a 
két tudós biblikusnak, Ackermannak1 és Zángerlé-

köszönhetjük a «Katholik»-ot, a kölni, a münsteri, és Bajor-
országban a regensburgi, a melynek magvát két egymást 
szellemileg kiegészítő egyházi férfiú alkotta : Sailer és Witt-
mann. De mindezek a központok vagy később keletkeztek, 
vagy Hofbauer atyáénál kisebb körre voltak hatással. A mün-
steri kath. központról olvassuk egy egyetemes irodalom-
történetben. 

Wie Overberg in Münster, so wirkte in Wien, nur noch 
weniger (garnicht mondjuk mi) von dem aufgeklärten 
Zeitgeiste gestreift, für weitere Kreise der Redemptorist 
Klemens Maria Hofbauer. Dr. Macke und Wörenberg, Allge-
meine Literaturgesch. 2. Aull. Münster, 1898. 367. 1. 

1 «Peter Fourerius Ackermann, 1804-től a hírhedt Jahn 
utódja — ezt irja róla L. Brunner (143. 1.), — zeichnete sich 
nicht nur durch gründliche Gelehrsamkeit, sondern auch durch 
seine reine kirchliche Gesinnung aus und war immer der 
beliebteste unter seinen Lehrerkollegen. Meglepett, hogy a 
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nek,1 valamint a lángbuzgalmú dogmatikusnak, Zieg-
lernek,2 gyónófiaiul való meghódításával Hofbauer 
atya — ez tény — bevitte a nevezett tudomány-
karba a hamisítatlan, következetes és rettenthetetlen 
katholikus szellemet.3 

S a mit Hofbauer atya apostoli befolyásával a 
bécsi egyetem hittudományi karában megalapozott, 

Wetzer und Welte-féle kitűnő Kirchenlexikon második javí-
tott kiadásában sem találtam meg ennek az érdemes katho-
likus hittudósnak még a nevét se. 

1 Roman Zängerle 0 . S. R., Ausztriának második reformá-
tor Hofbauerje, már ötvenedik életéve felé járt, mikor szen-
tünkkel, mint a bécsi egyetemen (1813—1824.) az újszövetségi 
szentirástan tanára, megismerkedett. E megismerkedésig ő 
is korának gyermeke volt. «Ich habe geglaubt, mondá utóbb 
maga, mit den Wölfen heulen zu müszen». (Haringer, 317.) 
Elhanyagolni a szent atyákat és bámulni a protestáns divatot 
a hittudományban : ezt értette. Miután szentünknek gyónófia 
lett Zängerle, egészen megváltozott. «Ich habe als Benedik-
tiner, mondá ekkor, mein Noviziat gemacht, bin Ordensmann 
und bei Jahren ; möchte mich aber doch entschlieszen, noch 
einmal bei P. Hofbauer ein Noviziat zu machen». (Brunner, 
164. 1.) 1824—1848-ig volt seckaui püspök, a ki e huszonnégy 
év alatt Hofbauer atya szellemében, óriás erőfeszítéssel, Grác-
ban és innen kihatólag, a jozefinizmus romjai felett oly katho-
likus hit- és egyházi életet keltett, hogy XVI. Gergely 
pápa ezt irta be róla az egyháztörténelembe : «Romanus 
unicus in Austria Episcopus Ronianus». A régi szerzetes 
házakat reformálta s ujakat alapított, a redemptoristák, Jézus-
társaságiak, karmeliták, irgalmas nénék, sacre-coeurök stb. 
számára. A katholikus papnevelést Hofbauer atya szellemében 
szintén új életre keltette : mint püspök, maga is tartott elő-
adásokat nagy szent Gergely pastoralisából s intézetének 
lelki vezetését a spirituálisok (papnevelő-intézeti lelkiigaz-
gatók) példaképére, dr. Alois Schlörre bizta, a kit Récsből, 
Hofbauer atya iskolájának hatása köréből, hivott le Grácba. 
A papi lelki szentgyakorlatok és népmissiók, espereskerületi 
gyűlések, mint egyházmegyei intézmények, Zängerle püspök 
hagyományai. Innerkofler, 484—486. 1. 

2 Gregorius Thomas Ziegler 0 . S. R. Szül. 1770-ben. 
Előbb Freiburgban, azután Linzben, végül kezdettől fogva 
(1815.) kitűnő szellemű theologiai tanár, Récsben. A dogma-
tikát tanította. Szintén Hofbauer atya gyónófia lett. 1822-től 
mint tarnowi, 1827-től 1852-ig mint linzi püspök, minden 
tekintetben méltó párja Zängerle püspöknek, tudományra 
nézve még magasabb szárnyalású. A jozefinizmussal szem-
ben úttörő szellemének bizonyítékául idézzük a sok közöl 
két munkájának akkor sokat jelentő cimét : «Von dem theo-
logischen Rationalismus» az egyik és «Das katholische 
Glaubensprinzip» a másik. Ezt az utóbbit már püspök korá-
ban írta. Innerkofler, 486—490 1. 

3 Mit jelent a bécsi egyetem hittudományi karának szel-
lemi reformja, mindenki megítélheti, ha ennek a fakultásnak 
a múltban kétséget nem tűrő középponti természetét szem 
előtt tartja. «Besonders dürfte, írja S. Brunner (141. 1.), die 
theologische Fakultät und ihre Lehrkräfte damaligen Kalen-
ders um so gröszere Beachtung verdienen, als dieselbe nicht 
nur die Pflanzschule des Klerus der Wiener Diözese war — 
sondern als da auch Studierende aus Ungarn, Polen, Sieben-
bürgen und anderen Tlieilen der Monarchie (akkor még 
merev centralizáció uralkodott) sich einfanden. Auch an die 
Ufer der Donau war der Wellenschlag der protestantischen 
Anschauung hereingedrungen». Pesten az egyetemen a bécsi 
mintához való szolgai ragaszkodás volt a kiadott jelszó 
minden tudománykarban. 

azt tovább folytatta a mult század derekán az ő hit-
tudós tanítványainak egyik legnagyobbika, Rauscher 
bibornok. A XIII. Leótól elrendelt bölcseleti propae-
deutikától eltekintve, a hittudományi intézetek, az 
innsbruckit, a mely a Rauscherénál jobb, részben 
kivéve, egész Ausztriában és Magyarországon abban 
a keretben mozognak, a melyet Hofbauer atya tanít-
ványa, Rauscher bibornok kerekített ki és osztott 
be,1 a tanítás és nevelés szelleme pedig, természe-
tesen, szintén ugyanaz, melyet a hittudomány műve-
lésébe Hofbauer atya irányadó apostolsága beoltott: 
nem jozefinisztikus többé, hanem gyengébb vagy erő-
sebb képviselettel, de mindenütt egyházias, katho-
likus, apostoli szellemű. Kivétel, — férges gyümölcs, — 
hol ne találkoznék ? 1 De a kivétel az egyházias szellem 
alól most már nem szabály, sőt törvény, mint a jozefi-
nizmus idejében volt, hanem igazán kivétel és — ritka 
kivétel. S a jobbrafordulás elején Hofbauer atyát 
látjuk mint úttörőt. Ezt illik soha nem feledni, erről 
alkalomadtán kötelesség mindenkor hálásan meg-
emlékezni. Breznay Béla dr. 

A papi vizsgálatok reformjáról. 
A tavalyi tanév végén a theologiai tanárok részére 

tartott egyházművészeti conferentián Mihályfi Ákos dr. 
dékán a budapesti egyetem theologiai facultása nevé-
ben üdvözölvén a vidéki kartársakat, magvas beszé-
dében rámutatott a theologiai oktatás reformjának 
szükségességére, mint a melytől várhatjuk egyházunk-
nak megerősödését. 

Egy kis reformra szükségünk volna, azt tagadni 
senki sem fogja, a ki ismeri a szemináriumok bel-
életét és a periferiák tapasztalatait ; sokat cikkeztek 
ez irányban, sok hibát tártak fel, némi haladás 
ugyan tapasztalható, de ez még kevés. A trienti 
zsinat bölcs határozatai, sajnos, még nem mentek át 
vérünkbe, de valljuk be azt is, hogy az 1858-iki 
esztergomi zsinat oly fontos határozatait is kevesen 
ismerik, pedig ez oly kitűnő reformtervezet, hogy 
bár félszázad előtt készült, megvalósítására sürgős 
szükség lenne ma is, mivel irott malasztnak maradt 
majdnem mindenütt. Nem vád akar ez lenni, hanem 
a száraz tények egyszerű megállapítása. 

Most azonban nem a theologiai oktatásról és 
vizsgákról, hanem valami másról, azután következő-
ről akarok egy-két eszmét megpendíteni. 

Non scholae, sed vitae discimus — mondották 
a régiek és helyesen. A theologiát is az élet számára 
kell, hogy tanítsuk és tanuljuk. A theologia elvégzése 
után a pap szakismereteiről két vizsgálaton ad szá-
mot, egyik a jur isdict ional (illetőleg approbatio), a 
másik a prosynodale examen. Mennyi anomalia 

1 V. ö. «A felsőoktatásügy Magyarországon» c. gyűjte-
ményes milleniumi hivatalos kiadványban dr. Breznay B., 
Hittudományi kar, 89. 1. 
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tapasztalható azokon, az köztudomású és itt kellene 
segíteni, kicsit modernizálni. Nagyon tisztelem a 
régiek felfogását, de ez nem zárja ki, hogy az eddigi 
célszerűnek nem bizonyult gyakorlaton kicsit módo-
sítsunk. 

Vegyük csak a két vizsgát egyenkint. Legtöbb 
egyházmegyében a fölszentelendő fölszentelése előtt, 
néhol után (!), szóbeli és Írásbeli vizsgát tesz morális, 
pastoralis és jusból; a vizsgáló bizottságtól nyert 
képesítés (approbatio) alapján fölhatalmazást (juris-
dictio) kap a gyóntatásra. Dato sed non concesso, — 
ha a bizottság nem képesítené, akkor is a paphiány 
miatt a jurisdictiót nem szokták megvonni, hanem 
föltételesen 3—4 hónapra kap jurisdictiót és új 
vizsgára utasíttatik. Más megyékben formális vizsga 
nélkül egy esztendőre szól a jurisdictio és utána tesz 
vizsgát, sokszor esperes előtt, mely után élethosszig-
lan kapja a jurisdictiót. 

Nézetem szerint a theologiai oktatás és a fiatal 
clerus érdekében ebben egy kis módosítást kellene 
behozni. A fölszentelendőtől szentelése előtt vizsgát 
nem kellene kívánni, mert minden tanárban föl-
tételezek annyi lelkiismeretességet, hogy tudja a 
növendék tudását megítélni, tehát ha a morális, pasto-
ralis és jus-tanár képesítette, fölösleges, hogy legtöbb 
esetben ugyanazok 2—3 nappal a rendes vizsga után 
ismét examinálják ugyanabból és képesítéséről újból 
bizonylatot adnak. 

A mostani tanrend mellett, a rendes napi studium 
mellett,jurisdictióra becsületesen elkészülni lehetetlen. 
Nehéz különösen a legtöbb vidéki papnöveldében, 
ahol fölváltó tanrendszer divik; ha az utolsó évre 
morális és dogmatika esik, melyhez a katechetika, 
rítus járul, ráadásul még az egyházirodalmi iskolával 
is kell foglalkoznia, hogy lenne képes ezek elvégzése 
mellett ismételni a just és pastoralist — jól. Vizsgára 
megy a jelölt, mert muszáj, de a feleletekben nem 
nagy gyönyörűsége telik a bizottságnak. Ez a vizsga 
mostani alakjában azon időből maradt formalitás, 
midőn rendszeres theologiai oktatás nem volt, hanem 
a püspök megvizsgálta a felszentelendő múltját, 
képességeit, tudományát, azért a felszentelés mai 
rítusában is bennmaradt a régi kifejezés «ne quis 
eo rum. . . irregularis.. . non examinatus, non appro-
batus . . . accedat.» Ma minden fölszentelendő viszo-
nyítva a multakhoz bőséges theologiai ismeretekkel 
rendelkezik, a négy évi theologiai kurzus alatt ugyan-
csak nem egyszer examinálják és approbálják. Tehát 
viszonyítva a trienti zsinat előtti időkhöz a mostani 
állapotot, az examinálás és approbálás már a theo-
logiai vizsgálatokon történik, tehát egy újabb vizsgá-
lat — de iure — fölöslegessé válik. 

De nehogy az ifjú levita elvesse magától a 
theologiát, kötelezni kellene arra, hogy egy év múlva 
tegyen nemcsak formális, hanem szorosan vett vizs-
gát, és akkor kapja a jurisdictio meghosszabbítását. 
Ezzel erkölcsileg kényszerítjük az ifjú papot, hog)' 

szabad idejében olvasgasson és mivel bennünk 
emberekben sok a gyarlóság, nem árt az a bizonyos 
morális pressio, melyet ily vizsga a fiatal papra 
gyakorol; mert az élettapasztalat mutatja, hogy sok 
fiatal pap az első években elszokik a tanulástól s 
később, midőn a prosynodaléra akarna készülni, 
belátja, hogy sokat felejtett, de különben is idősebb 
korban képtelen arra a szellemi munkára, melytől 
éveken át elszokott. 

A másik vizsga, a mit a lelkészkedő pap tesz, 
az ú. n. plébánosi vizsga (examen prosynodale). 
A trienti zsinat atyái ennek behozatala által egy 
nagy elvet állítottak fel, mely egész gondolkodásunk-
ban kell, hogy keresztül vonuljon és ez az, hogy 
mindig érvényesüljön a «dignior». Azért mondja 
(Sess. VII. Cap. XIII. de Ref.): «Praesentati. . . non 
instituantur, nec coníirmentur. . . nisi fuerint prius a 
locorum ordinariis examinati et idonei reperti». 
A vizsgálat módja részletesen le van írva ugyanazon 
zsinat Sessio XXIV. cap. 18. Ha ezen intézkedéseket 
keresztül vitték volna,1 útját vágták volna annak a 
stréber szellemnek, mely nálunk kifejlődött s mely-
ről Ugrón Gábor talán erősen, de hiven így nyilat-
kozott: «a tudomány nem lépcső, azért . . . keresik a 
papok az utakat és módokat, melyeken meg lehet 
nyerni . . . egy-egy főúrnak vagy más kegyúrnak a 
a kegyét. A lépcsőről-lépcsőre való haladásnak az a 
módja, mely most szokásban van, megrontja az 
egyháznak szellemét, megbénítja a papok buzgóságát 
és visszaszorítja, elfojtja a vallásos irodalmat s az 
arra irányuló tevékenységet.. .2 

A püspöki kar ennek a szellemnek akarta útját 
vágni, midőn hazai viszonyainknak megfelelően 
némileg módosította a zsinati vizsga ma is divó 
módját, melyet 1853 febr. 22-én Ő felsége is meg-
erősített. A szándék a leghelyesebb volt, ha ragasz-
kodtak volna hozzá és sürgették volna megvalósítá-
sát. Ma sokkal előbbre volnánk, papságunkban több 
theologiai ismeret és nagyobb buzgóság lenne, csak-
hogy az a baj, hogy a szabályzatot nem hajtották 
szigoróan végre. 

Vegyük a szabályzat pontjait. 
«A vizsgálat mindenkire kötelező s a kegyurak 

a megürült javadalmakra csak olyan áldozárokat 
mutathatnak be, kik a zsinati vizsgálatot jó sikerrel 
kiállották.» Igen sok helyen ezen lényeges pontot 
nem veszik figyelembe, pedig a rendelkezés egészen 
világos. Remutató levelet nem kaphat az oly pap, a 
kinek nincs plébánosi vizsgája, ilyen pap bemutatását 
a püspök nem köteles figyelembe venni ; több egyház-
megyében (Győr, Szombathely, legújabban Eszter-
gom) e rendelkezésnek újabban érvényt is szereztek, 
hiába hivatkozott itt a kegyúr itt-ott becsúszott 

1 Nálunk a püspök kezeit nagyon megköti ebben a 
magánkegyuraság intézménye. Szerk. 

s Új Magyar Sión 1902. 159. 1. 
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visszaélésekre (mely különben is jogszokást nem 
alkothat), mert a püspök szem előtt tartva a világos 
szabályzatot, a Kánonjognak érvényt szerzett. Nem 
tudok elképzelni oly viszonyokat, hogy a fiatal 
áldozópap nem tudna szakítani 2—3 órát naponkint 
és eg}' kis jóakarattal és kötelességtudással el ne 
készülhetne arra a vizsgára. 

A szabályzat második pontja szerint e vizsgálat 
hat évre érvényes. A püspöki kar nem ok nélkül 
szabályozta így; egyik szempont az, hogy egyrészt a 
folytonos vándorlást egyik helyről a másik helyre 
megakadályozza, és másrészt a stréberséget némiképen 
korlátozza. A szabályzat ezen intézkedésének érvé-
nyesítéséhez csak egy kis erély kell. 

Szabályozni és módosítani kellene a vizsgálat 
tárgyait. Nagy hibája a rendelkezésnek, hogy csak 
általánosságban körvonalozza a tudás mennyiségét; 
tudni kellene dogmatikát, exegesist, moralist, pastora-
list, just, a trienti zsinat határozatait, homiletikát 
és katechezist. Ha valaki lelkiismeretesen akar ennek 
eleget tenni, akkor hivatalos kötelességei ellátása 
mellett szüksége volna 2—3 évi előkészületre, már 
pedig nagyon jól tudjuk, hogy ily sokáig nem szok-
tak készülni, de ritkán is szoktak a vizsgán tudni. 

Az első dolog lenne, hogy szabályozzák körül-
ményesen, mit kell tudni és mit nem, mert azt 
mondani, tudni kell a praktikus részeket, ez nagyon 
subjektiv dolog; tavaly májusban egy jogi vizsgáló 
azt kérdezte a jelölttől, hogy melyik szentírási 
helyen van szó a mitráról és mi van ott róla 
mondva? Nemde furcsa kérdés, pedig tényleg meg-
történt. Ehhez hasonló dolog, hogy felvették a trienti 
dekrétumokat, sok vizsgázó azt se tudja, hogy is 
néznek ki ; katechezist kellene tudni, de némelyek a 
a kátéval sincsenek tisztában. Tehát szükséges körül-
írni a tudás mennyiségét, de ezt meg is kellene 
követelni. Valamikor Kopsz János könyve elég volt, 
de most elavultságánál és egyéb körülményeinél 
fogva nem elég. 

Az examinatorokra nézve legüjabb intézkedés 
a «Maxima cura» encyclica III. can. 4—7. §§-ai. Ezen 
pontok szerint a régi szokás fenntartható «cum 
consensu capituli». Egyes helyeken az examinálók 
kanonokok, máshol az összes theologiai tanárok is, 
némely helyen még a lelkészkedő papok közül is 
bevesznek néhányat. A kinevezés a püspöktől függ, 
az speciális joga «cum consensu capituli» és némileg 
bizalmi állás, azért szabályzatba foglalni, hogy ki 
legyen examinator, nem lehet.1 

1 Ujabban egy esetben van némi korlátozás a püspökre 
nézve, hogy hetynökét nem nevezheti ki zsinati vizsgálóvá, 
a mint ezt a Congregatio Consistorialis 1910 okt. 3-án Ő Szent-
sége rendeletére publikálta. «Utrum Ordinarius inter exami-
natores accensere possit Vicarium suum generalem ?» R. — 
Non expedire. Ennek indoka az, hogy a püspök helynökével 
sok tekintetben egy forumot képez és ez fennáll akár az 
elbukott jelölt fellebbezésénél, vagy a plébános elmozdításánál. 

Theologiai oktatásunk érdekében helyén volna 
megkövetelni a tudást, nem szekatúra ez, hanem 
egyházunk érdeke, amellett azonban könnyíteni kel-
lene úgy, hogy két, esetleg három részletben is 
vizsgázhasson a jelölt, a mint újabban több helyen 
(Ausztriában is) behozták, hisz ha a theologiai doc-
tor négy ízben teszi szigorlatait, miért nem tehetné 
2—3 részletben vizsgáit a lelkészkedő pap, így leg-
alább el volna érve a cél, hogy a papság szakszerűbb 
theologiai ismeretekkel volna ellátva. 

Ismeretes dolog, hogy Rómában kodifikálják az 
egyházjogot, nem régen megjelent a készülő reform 
egyik részlete, a «Maxima cura» cimű encyclica; 
tartalma ismeretes, — ezen legújabb intézkedések 
keretében nem ártana a felvetett eszmét egy kissé 
megfontolás tárgyává tenni. A jurisdictiós vizsgát jelen 
alakjában el kellene törülni s helyette eg)7 év múlva 
szakszerű tudást követelni ; a zsinati vizsgát részle-
tekben lehessen letenni, tárgyait szigorúbban kellene 
körvonalazni és követelni, hat évre terjedő érvényes-
ségét szabályozni általánosságban, a mint a midt-
ban meg is volt s a mint sok helyen most is divik. 

Csak egy pár eszmét akartam fölvetni s azért 
részletes tervvel nem is lépek elő, ez nem hivatá-
som, de a jó ügy érdekében az illetékes körök 
szives figyelmébe e pár sort tisztelettel ajánlom. 

Cserenyey István dr. 

Jlpathikusok-e a mi szentjeink? (ii.> 
A szentek jól tudták, hogy az emberi élet a ha-

tások és visszahatások bonyolult összesége, melyben 
a test és lélek kölcsönösen módosítják egymást. E mó-
dosításeszközeitbölcsen fölhasználták. «Fegyelemben 
tartom testemet», mondták és tették is szent Pállal. 
A test ösztöneit elfojtották, hogy a lélek nemes szen-
vedélyeinek annál jobban átadhassák magukat. A vér-
beli tudós is képes evésről megfeledkezni, alvást magától 
megtagadni, hogy tudásszomjának annál korlátla-
nabbul élhessen. A mit ott elvesztett a vámon, itt 
megnyeri a réven. S igaza van. A szentnek is. 
Palma sub onere ereseit, mondja a latinba ojtott 
arabs közmondás. A szentek is a test ösztöneire 
nehéz terheket raktak, hogy a lélek isteni ösztönei 
annál jobban megszilárdulhassanak és érvényesül-
hessenek. 

S épen ez a titka annak, hogy ők a közönséges 
emberi mértéken felülemelkedtek. Nem lehettek volna 
szentekké, imponáló hősökké, ha nem lettek volna 
az akarat uralma alatt álló imponálóan erős szen-
vedélyeik. Mert ha «szenvedélyek nélkül nem lehet 
valaki ember, nagy, erős szenvedélyek nélkül nem 
lehet valaki soha erős jellemmé, soha nagy emberré, 
soha nagy tettet végbe nem vihet».1 Elgondolható-e 
nemes jellem, minden szépért s jóért lelkesülő, min-

1 Weisz, i. m. 1. 165. 
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den aljasságot szívből gyűlölő, valamely nagy élet-
célnak kivitelében fáradhatatlan, nemes, magasztos, 
fenkölt jellem haragudni tudás képessége nélkül? 
Az ilyen, a ki minden szenvedélynek hiányában 
szenvedne, nem volna-e a gyávaságnak és tehetet-
lenségnek valóságos szörnyeteg]e, a ki minden perc-
ben azon veszélyben van, hogy bármily aljas tettre 
szóló minden csalogatásnak áldozatul esik? «Senki 
se higyje, mondja aranyszájú szent János szent Pálra 
vonatkozólag,1 hogy a Teremtő a haragra való ké-
pességet nem ok nélkül plántálta belénk. Azért tette 
ezt, hogy a mi aluszékony lelkünket a puhaságból 
és petyhüdtségből felrázza. Mert a mi az él a kard-
nak, az a harag adománya a léleknek. Ilyen érte-
lemben Pál gyakran hasznát vette, de egyébként 
szelíd volt a körülmetéltek iránt. Mindig a körül-
mények mértéke szerint és a hogy az igehirdetés 
sikere kívánta. Mert nem mindig jó általában a sze-
lídség, hanem csak, midőn helyén van. Ha azonban 
nem ez az eset, akkor vétkes, mint a harag, ha ke-
ménységgé válik. Nem azért mondom ezt, hogy Pált 
igazoljam, mert a mi mentegetésünkre nem szorul, 
hanem hogy önmagunk tanuljunk belőle, hogy meg-
értsük, miként kell szenvedélyeinknek helyesen hasz-
nát venni». 

S a mi áll a haragról, ugyanaz érvényes a többi 
szenvedélyekről is. Kétélű kard mindegyik. Használ-
hat és sebezhet. Méreg mindegyik. Gyógyíthat és 
ölhet. A szentek megsebezték s megölték vele ön-
szeretetüket, hogy gyógyíthassák felebarátaik sebeit 
s felebarátaikban szerethessék Istent. De ezt aztán 
tették ám olyan bravúros szenvedéllyel, hogy szent 
Pál szavai szerint «látványossággá váltak a világ előtt, 
az emberek és angyalok előtt». 

«Az Isten szeretete kiöntetett a mi sziveinkben».2 

A szentek szivében. Xavéri szent Ferenc életrajzában 
olvassuk, hogy szivét az isteni szeretet annyira föl-
gyullasztotta, hogy szive körül ruházatát kénytelen 
volt eltávolítani s annak hevét vízzel oltani. Pazzizi 
szent Magdolnát az isteni szeretet lángja sokszor 
ügy elragadta, hogy egészen magánkívül lenni lát-
szott, érzéketlenül, mozdulatlanul feküdt . . . Azután 
hirtelen fölemelkedett helyzetéből, föl-alá járkált 
szobájában és így kiáltott: «Ö szere te t . . . ó szeretet, 
a kit azonban nem ismernek!» Egy ízben ilyen sze-
retet lázában egy apácával találkozott, azt kezénél 
megragadta és így szólt hozzá: «() lélek! Szereted-e 
a szeretetet?!» Más alkalommal pedig meghúzta a 
harangot és e közben felkiáltott: «Jöjjetek, lelkek és 
szeressétek a szeretetet, a ki titeket oly igen szeret».3 

Apáthia ez ? A kedély halála ez ? A szív eltom-
pultsága ez? Nem! Sőt rendkívül gazdagsága a szív 

életének. «Assisi szent Ferenc1 egy forró nyári napon 
egy szerzetes testvérével gyalog utazott. Dél felé, 
mikor már jól elfáradtak s bizony megéheztek, hús 
forráshoz jutottak, mely terebélyes fa tövéből fakadt. 
Leheveredtek az árnyékba. A tarisznyából elővettek 
egy darab száraz kenyeret. Jóízűen elfogyasztották, 
aztán ittak a hűs forrásból. Egyszerre szent Ferenc el-
kezdett sírni. Csak úgy omlottak a könnyei. Társa kér-
dezé : Miért sirsz, Ferenc atyám ? Szent Ferenc feleié : 
0 testvérem! Hogyne sírnék, ha rágondolok az 
Isten szeretetére ? íme Isten öröktől fogva tudta, hogy 
mi egy napon erre fogunk utazni, hogy szomjasak 
és fáradtak leszünk. S ime öröktől fogva elhatározta, 
hogy azt az árnyékot nyújtó fát ide teremti, azt a 
friss italt nyújtó forrást fakasztja számunkra! Sirok 
örömömben, lia az Isten nagy szeretetére gondolok». 

Létezhetik-e ennél gazdagabb kedély? Képzel-
hető-e ennél emberségesebb természet? Hol itt a fakír 
szenvtelenség, a pogány misztikusok pantheistaérzéket-
Iensége? Úgy tud örülni a szent, hogy lelkének meg-
indulása még a testét is megrázza. Könnyein keresz-
tül mosolyog. Sírva vigad. Ez az igazi ember. Egye-
dül csak az ember tud sírni. «Die ewige Beglaubi-
gung der Menschheit sind ja Thränen», mondja egy 
német költő.2 Mert csak neki van igazi kedélye. 
Pedig az állat is szeret. Szereti kicsinyét, könnyei 
még sincsenek érte, ha bajban van. «Figyelemre-
méltó, mondja Balmes,3 hogy azon érzelmek is, 
melyekben az állatok is részt venni látszanak, pl. az 
anyai szeretet, az emberben oly tartóssággal és minde-
nek előtt oly nagyságban és méltósággal egybekötve 
látszanak, mely őket magasabbrendűekké teszi. Míg 
az állatok kicsinyeik iránt csak addig vonzódnak, 
míg ezek szükségleteikről önmaguk nem gondoskod-
hatnak, addig az emberi anya sohasem veszti el 
szeretetét gyermekei iránt. S míg e szeretet az állat-
nál csak a fenntartást célozza, az anyában ezernyi 
érzelemmel kapcsolódik, melyek a gyermek egész 
jövőjét átfogják és a mennyiben állandó félelmet és 
reményt okoznak, az anya szivét keserűségbe sülyesz-
tik vagy boldogsággal és örömmel töltik el». 

A szenteknek voltak könnyeik a teremtmények 
számára is. Isten miatt volt nagy szeretetük mindaz 
iránt, a mi bármiképen is Istenre emlékeztette őket. 
Bizonyos nimbusszal vették körül mindazt, a min 
Isten dicsőségének, szentségének, jóságának leghala-
ványabb sugarait látták is megvillanni. Jele, hogy 
jóravaló kedélyviláguk volt. «A kedély, mondja Jung-
mann,4 mindkét törekvőképességnek harmonikus 
működése valamely dolog természetfölötti jóságával 
vagy rosszaságával szemben». Harmonikus lelkület, 
mely örülni tud mindennek, a mi jó. Nos, a szentek 

1 Chrysostomus, Honi. 6. de laud. Pauli. 
2 Róm. 5, 5. 
3 Mohi Antal d r : Jézus szentséges Szivének dicsérete. 

190. o. 

1 Szuszai Antal : Előkészület a nagy napra. 366. o. 
2 Jungmann, Das Gemiith, 90. 
3 Aesthetik n. 151. 
4 Das Gemiith, 92. o. 
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tudtak örülni mindennek, a mi jó. Assisi szent Ferenc 
himnuszt költött a Napról, dédelgette a madarakat, 
testvéreinek hivta a fecskéket, számtalan fészket rakott 
a galamboknak, hogy minél több fiókot neveljenek 
fel. «Elragadtatásában úgy tett, mint a gyermekek: 
egy darab fával s egy vonalzóval utánozta a hege-
dülést, hogy összhangzóbbá tegye azt a képzelt hang-
versenyt, melyet felcsigázott képzelete vele hallatott.»1 

Ez a gyöngédség a teremtmények iránt azonban 
nem egyedül a költői lelkületű szent Ferenc sajátja. 
Már szent János evangélistáról följegyzi a hagyomány,2 

hogy üres óráiban szívesen eljátszogatott egy sólyom-
mal. Loyolai szent Ignác úgy el tudott gyönyörködni 
a virágokban, hogy szinte elragadtatásba esett. A ki 
szereti a virágot, Istent is szereti, hallottam sokszor 
gyermekkoromban. A mint látjuk, ez megfordítva is 
igaz. «A hirtelen haragú és tüzes szent Bernát, ez a 
maga iránt oly kíméletlen ember, nem tudott jelen 
lenni egy idegen temetésén a nélkül, hogy ne sírt 
volna. Humanizmusa az esztelen állatokra is kiter-
jedt. A kutyák által kergetett nyul vagy a ragadozó 
madár által üldözött madárka láttára elszorult a 
szive. Nem tudta visszatartani magát, hogy keresztet 
ne csináljon a levegőben, hogy megmentse az ártat-
lan kis állatokat».3 Tóth Kálmán dr. 

Egyházi B u d a p e s t . Kaas Ivor báró éleiének és halálának 
viláp na9y tanulságai. — Abból, hogy Tolstoj Leó gróf, 
. , a családjából kifutamodott orosz muzsik-filozóf halála 
króm ka. a z egész világ sajtóját napokig foglalkoztatta, a mi 

Kaas Ivo run k halálának hire pedig csak Magyarország 
határain belül hozta a kedélyeket hullámzásba, koránt-
sem következik az, mintha Kaas Ivor báró akár tehet-
ség, akár végzett munka, akár jellem tekintetében a 
nagy orosz lelki méreteit meg nem közelítette, sőt fölül 
is nem multa volna. A külső gyász méreteinek nagysága 
nem minden esetben mértéke egyúttal a meggyászolt 
lélek és érdem nagyságának, s viszont, az érdem nagy-
ságát nem lehet okolni soha azért, mert szerzőjének íöldi 
elmúlását nem követte esetleg nemzetközi, lármásabb 
elismerés. Tolstoj lángelméje és működése unicum, Kaas 
Ivor báróé is, mindakettő, azt mondhatni, szintén unicum. 
Különbség a kettő között az, hogy míg Tolstoj igazán 
nem tudott következetes maradni egész éleién át csakis 
nemzetközileg elkövetett nagy kulturális szertelenségeihez, 
Kaas Ivor bárónak ellenben látszólagos és sírja szélén is 
emlegetett «szertelenségei» egy nagy életcélnak, Magyar-
ország magyar és keresztény jellegében való meg- és 
fönntartásának megvalósítására való következetes, de 
következetességükben kevesek által fölismert és mél-
tányolt, unicumszámba menő nagy nemzeti kultur-
törekvéseknek —- fennséges összhangjai. 

S ez már maga az ő életének egyik nagy, mond-
hatni legfőbb tanulsága. O félig idegen vérből nagy kuruc 
magyarnak született, és azután, ifjú korában, a mit eddig 

nem sokan tudtak, theologusnak készült. S mindakét 
tulajdonságában, magyarságában is, hitbuzgóságában is, 
nemhogy meg nem fogyatkozott soha, sőt ellenkezőleg 
a lelki nagyságnak oly magasságára emelkedett föl, 
hogy éppen abban, a miben külszín szerint váltakozni 
látszott, a politikában, még pedig a magyar és keresztény 
konzervatív politikában, következetességre nézve minden 
egyívású publicista társát messze fölülmulta, a nemzet 
egy és egységes keresztény vallásosságának eszményéhez 
pedig oly közel jutott, mint hitfelekezete köréből időtlen 
idők óta, még a legnemesebbeket és legnevesebbeket 
sem véve ki, senki, a ki protestáns maradt és nem 
konvertált. És ez az ő életének másik nagy, az előbbinél 
még nagyobb tanulsága, illetve tanulságossága. Marad-
junk ennél a második tanulságnál néhány pillanatig. 

Kaas Ivor báró lelki nagyságának egyik ország-
világra szóló bizonyítéka az, hogy sírja fölött három 
külömböző világnézetnek közelismerés szerint legnagyobb 
három szólásmestere1 tartotta kötelességének kitenni 
magáért vagyis az elhunytat megillető tisztelethez mél-
tóan szólani. 

A szólás első nagymesterének gondosan kieszelt 
beszédében a velő —- eldicsekvés azzal, hogy a földről 
elköltözött nagy hazafiúi lélek az ő felekezetéhez tarto-
zott ám, mert az ő felekezetében akart «theologus» és 
«apostol» lenni s ez a vágy tette őt «otthonában imádkozó 
pappá, ez tette őt az evangéliumi egyház törhetetlen 
hívévé, ez tette őt egyházfelügyelővé, ez tette őt buzgó 
zsinati atyává». Szóval, felekezeti dicséret és dicsekvés az 
első gyászbeszéd legbensőbb lényegében, nem más. 

A második gyászbeszéd, a szólásnak még nagyobb 
mesterétől, költőiességben ragyogóbb, fordulatokban 
meglepőbb, képeivel megkapóbb, szinte megrengető ; 
ámde disszonanciás. Elismeri, hogy «az ö (Kaas) tehet-
ségével nem mérkőzhetik a miénk. Az ő zsenijéhez 
hasonló nem jár közöttünk». Ezt elismerni, és kritika 
cimén mégis súlyos vádként szemére lobbantani az el-
eihunytnak, hogy «szertelen» volt : ez, bizony, látszólagos 
logikai következetesség mellett nagy ethikai következet-
lenség. Mert ha valaki csakugyan akkora talentum, hogy 
vele senki sem mérkőzhetik, akkor csak látszik logikai 
következetességnek az, hogy az illetőnek szertelennek 
kellett lennie, ellenben szoros ethikai következetesség 
az, hogy az ily embert senki a maga mértékével, a maga 
ítéletével ne mértékelje. Ha valaki ilyen körülmények 
között valakin mégis mértékelést végez, ethikai követke-
zetlenséget követ el, mert elárulja, hogy midőn az ille-
tőt maga fölé emelte, ezt hamis alázatossággal, vagyis 
csak azért tette, hogy az illető dicsőségbe helyezett alak-
jának talapzatán az idő vasfoga számára lyukat fúrjon. 
Szónok tehát itt «nequiterse humiliavit», hogy a dicsői-
tettet emberi mérték fölött való — ezt az illetéktelen ki-
fejezést is használta — illetéktelen magasságából a való-
ságon alulra leszállítsa. 

Hasonló összhangtalanság és zagyvaság borult a 
nagyelméjű, de már, úgy látszik, fáradt pegazusú szónok 
gyászbeszédének arra a részére is, a hol Kaas Ivor báró-
ról «megtörés»-t s «összetört»-séget tolt a közgondolko-

1 Joly, i. m. 47. o. 
2 Szalézi szent Ferenc említi Philotheájában. 338. o. 
3 Joly, i. m. 126. o. 

1 Raffay Sándor evang. lelkész, Rákosi Jenő a «Budapesti 
Hírlap» főszerkesztője és Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári 
püspök. Szerk. 
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dás számára előtérbe. Azt mondta, «hogy tanuljuk meg 
(Kaas Ivor báróról sírjánál), hogy egy hosszú életnek 
emberi mértékkel meg sem mérhető munkája csak 
akkor tört meg, a m iko r hite megrendült. Ezzel apadt 
ki élete forrása. A csalódás, a kiábrándulás triumfált 
rajta. És összetörte». Az a kérdés, melyik hitét Kaasnak 
érti itt a szónok? Istenbe vetett hitét? Lehetetlen. Hiszen 
Kaas Ivor báró Istenbe vetett hite egész haláláig szem-
látomást izmosodott és tisztult. Hogy izmosodott, mu-
tatja országos hirü «húsvéti cikke», melyből, köztudo-
más szerint, soha nem vont vissza semmit. Hogy tisztult, 
onnan tűnik ki, mert protestáns létére ágya fölé akasz-
totta a feszületet, mert «így legalább a Megváltó Jézus 
árnyékában nyugodhatik». Tehát Istenbe vetett hitéről 
Kaas Ivor bárónak nem lehet azt mondani, hogy az 
valaha, vagy élete végén megtört volna. 

Ennélfogva az emberekbe vetett hitéről lehet csak 
talán szó Kaasnál, mikor hitfogyatkozás kerül szóba. 
Ámde itt sem áll az, a mit szónok mondott : t. i. mintha 
ez «triumfált» volna «rajta», s ez, az emberekben való 
hit megrendülése ölte volna meg őt. Szó sincs róla. Soha 
protestáns ember nem ragaszkodott oly erős hittel a 
harcoló katholikusok hazafenlartó vagyis konzervatív 
keresztény és magyar meggyőződéséhez s politikájához, 
mint Kaas Ivor báró a néppárt programmjálioz és a nép-
szövetség alapvető igyekezetéhez. Igenis, érte Kaas Ivor 
báró lelkét «kiábrándulás» is ; de ez lelkének s Istenbe 
vetett hitének csak egészségére vált s testében neki 
semmi kárt sem okozott. Meghalt, nem azért, mintha 
elvesztette volna akár Istenben akár az emberekben 
való hitét ; hanem meghalt azért, mert hosszú küzde-
lemben végzett «vulkánszerű» munkája megrendítette 
testi egészségét. 

A harmadik gyászbeszéd szónokára a legnehezebb 
és legkényesebb feladat teljesítése hárult. Két nagy, a tárgy 
«remek» kezelésére vállalkozott szónok után beszélni, 
már magában véve is nagy, emberét próbára tevő vál-
lalkozás. Hátha még ehhez hozzá vesszük azt, hogy az 
egyik szónok, — a katholikus egyház püspöke előtt, — 
egész meztelenül kidomborította azt a gondolatot, hogy 
rajonghattok ti katholikusok Kaas Ivorért amennyire 
tetszik, ő mégis ime — mintha ezt mondta volna a szó-
nok — én vallom és tanúsítom, — ő mégis énhozzám tar-
tozik, formális haereticus ; a másik szónok pedig, mert 
nem mindenben tudott Kaas Ivor báró hitével és más 
meggyőződéseivel megegyezni, kimondotta rá, hogy mint 
«szertelen»-ségeinek áldozata, mint hitében megtántoro-
dott s mint lelkében összetörött ember szállt voltaképen 
Kaas Ivor báró sírjába. Tessék ezt a két végletet, mint 
Scyllát és Charybdist elképzelni ! Az egyik szónok fel-
magasztalta Kaas Ivort a saját szektárius hitének és 
világnézetének oly magaslatára, a mely katholikus 
püspök szemében valóság szerint, bizony, nem magas-
lat. A másik szónok ellenben, minden magasztalásai 
dacára leszálítotla Kaas Ivor báró alakját a hitben s 
lelkében való megtörtség nirvánájáig. Tessék e két 
véglet disszonanciájában hamarosan előállítani a ma-
gasabb igazságok szféráinak harmóniáját ! Ez a feladat 
hárult Kaas Ivor bárónak sírjánál a Pázmány-Egyesü-
letet képviselő katholikus püspökre. 

Hogy miképp, vagyis a két előző szónok erejét és 
eszmevilágát mily felülmúló módon és erővel oldotta 

meg ő ezt az «angelicis humeris formidandum» feladatot, 
már mindenki előtt ismeretes. Olt van nyilvántartva 
beszédében, melyről mindenkinek föl kell tenni, hogy 
ilyet készület nélkül nem lehet mondani, de egyúttal 
mindenkinek el kell ismernie azt is, hogy ilyet rögtö-
nözni bizony nem mindenki képes. Mert hogy tartalmá-
ban és alakjában e beszédnek egyaránt sok a rögtönzés, 
kézzelfoghatóan kitűnik abból, mert az egészen az előző 
két beszédre való reflexió fonala kézzel foghatóan vonul 
végig. 

Emlékezetes egy tényleg más vallású embernek 
sírja fölött katholikus püspöktől tartott eme monumen-
tális beszédben az, hogy a kath. egyház főpapja Kaas 
Ivor bárónak a katholikus valláshoz való viszonyára 
nézve két ismérvet, két diakritikai szabályt állított fel : 
egy tárgyit és egy alanyit. A tárgyi ismérv ez : «Neki 
érzéke volt a kereszténységnek az egysége iránt. (De 
több is volt benne a puszta érzéknél.) Szerette volna, 
így folytatja a püspök úr, ha mindnyájan együtt, egy 
táborban, egy gondolat, egy üdvösség szolgálatában 
küzdenénk, harcolnánk». Ez a tényállás tárgyilagos meg-
állapítása, a tárgyilagos ismérv. A püspök úrnak szemé-
lyes, alanyi ismérve Kaas Ivor bárónak a katliolicizmus-
hoz való viszonyára vonatkozólag ez: «Szimpatiája volt 
az anyaszentegyház (ez a katholicizmus) iránt, s ez a 
szimpatia, megvallom, oly közel hozta hozzám, szivem-
hez, hogy benne már a szentek közösségének a tagját, 
a testvért tiszteltem, szerettem, becsültem». Hogy mi 
különbség van e két, tárgyi és alanyi ismérv között, azt 
itt a «Religio» olvasói előtt nem szükséges fejtegetni. 
E soiok irója az intim Kaas Ivor bárót nem volt sze-
rencsés közvetetlen közelről megfigyelhetni. Azért az 
alanyi ismérvhez képtelen vagyok saját meggyőződé-
semből csatlakozni; de annak lehetőségét sem merem 
ám, tekintve a tanú kiválóságát, kétségbejvonni. Legyen! 
Hanem hát akkor, igazán, nem is tudom hamarjában, 
hányadik nagy misztériummal kerültünk Kaas Ivor báró 
sírjánál szembe. Ha ő csakugyan a «szentek közösségé-
nek a tagja» volt már itt a földön : akkor mért nem 
tett ő erről nyilvánosan is professziót, miért nem lépett 
be nyíltan az anyaszentegyházba ? Ennek a hiánynak — 
mert ez itt a földi katholikusok között élő emberre 
nézve kétségtelenül hiány — mi csak két okára tudnánk 
most gondolni : vagy mi, az ő kortársai vagyunk gyenge, 
elégtelen hittérítők ; vagy pedig ő, a ki pedig állító-
lag igen sokat imádkozott, még sem imádkozott eleget 
azért, a miért a zsoltáros, a ki pedig Istentől inspirált 
ember volt, mégis oly alázatosan esedezett, mondván : 
«Incola ego sum in terra : non abscoiidas a me mandata 
tua !» «Gyarló lakója vagyok, Uram, e földnek : ne 
rejtsd el előlem parancsidatÎ»1 A megokolás annál erő-
sebb, lia mindakét ok közreműködött. De annál sajná-
latosabb is akkor az eset. 

Hanemhát bármiként legyen is az elhunyt nemes és 
nagy férfiú dolga a katholikus valláshoz való intimitás 
tekintetében : tény, hogy ö protestáns hitfelekezele köré-
ben senkitől felül nem mult, — hogy Raffay szavával 
éljünk, «apostola» volt a katholikusok és a katholiciz-
mus iránt való rokonszenvnek, szimpátiának, vonzódás-
nak, szeretetnek és testvéries ragaszkodásnak. 

1 Psalm. Rétribué, v. 3. 
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Ebben ő minden hazájáért lángoló magyar ember 
előtt elévülhetetlen, örök mintakép : kinek emléke, a 
mily rajongásszerü ünneplésben részesült katholikus 
részről életében és halála alkalmából, oly tiszteletben 
fog maradni mindörökké ; s ha valaha protestáns 
atyánkfiainak eszükbe jut ismételni a régi elfogultságot 
s hirdetni, hogy a katholicizmus türelmetlen : mi katlio-
likusok diadalmasan fogunk rámutatni Kaas Ivor báró 
történetére s nem fogjuk elmulasztani protestáns atyánk-
fiait felhívni arra, hogy nem is a türelmet, de a forró, 
lángoló, ragaszkodó szeretetet úgy gyakorolják irántunk, 
mint mi tettük és tesszük ezt Kaas Ivor báró nagy 
alakjával és az ő dicső emlékezetével szemben. 

—y —la. 

Magyar Figyelő. A szerkesztőbizottság elnöke 
Iroda- Tisza István gróf, a szerkesztésért felelős Herczeg Ferenc. 
lom. Előfizet, negyedévre 6 K, félévre 12 K. Megjelenik min-

den hó 1-én és 16-án. Budapest, 1911. Szerkesztőség, 
kiadóhivatal Andrássy-út 10. I. szám 109 1. 

Átlapozván az új folyóirat első füzetét, amennyire 
az első füzet után itélni lehet, azt jónak és szükségesnek 
ítéljük. Oly folyóiratnak mutatkozik be, mely a sajtóban 
és a közéletben elharapódzott destruktiv irányok ellen 
veszi fel a harcot s egyúttal a napirenden lévő kérdések-
ben irányit. Állást foglal minden ellen, a mi vallás-
ellenes, nemzetellenes és népellenes, nevezzük ezt akár 
piklerizmusnak, akár merkantilizmusnak, akár adyz-
musnak. 

De nemcsak negativ az álláspontja, hanem, a mi 
állal rendkívül értékesnek Ígérkezik, pozitív irányban 
is hat, az eszmék tisztázása s a megzavart közvélemény-
nek helyes irányba való terelése által. Képes az emberek 
elferdített gondolkodását ismét etikai és nemzeti alapra 
állítani s a legjelesebb írókat fogván munkába, oly 
meggyőző erővel teszi ezt, hogy hatásának sikere felett 
alig lehet kételkedni. így például oly lesújtó és egyúttal 
tévedéseit felfejtő kritikát a Közegészségügyi Tanács 
hires egyke-állásfoglalásáról, mint a minőt itt olvasunk 
Hg. F.-lől, a ki alatt valószínűleg magát a szerkesztőt 
kell érteni, nem írt még senki. Kenedi cikke a feminiz-
musról megmutatja a mi feministáinknak, hogy nem 
ismerik a magyar történetet; Ambrus Zoltán tanulmánya 
a színházról ránk pirít, írván : «Az európai nagyvárosok 
sokféle színházi publikuma között nincs egy sem, mely 
lélektelenebb és Ízlésben alantabb járó volna, mint a 
budapesti. Hogy dekadensül erkölcstelen és a szexuális 
élet jelenségei iránt betegesen túlzott érdeklődést tanú-
sító, ez talán a legkisebb, mert leggyógyíthatóbb hibája. 
De egyszersmind szív, kedély, lelki melegség nélkül 
való». S rámutat az okaira is (egyet azonban nem 
mond ki nyíltan, pedig igaz, hogy a színházat, mint a 
közéletet is, ilyenné tette ujabb időben a talmud-morál). 
Bárczy István (a polgármester) éles ésszel boncolja a 
ma kérdését : népiskoláink államosítását s új meg-
világítással állást foglal ellene. Maga Tisza István gróf: 
a drágaságról értekezik s mond okos, útbaigazító s 
hajokon segíteni képes dolgokat. Egyebektől eltekintve 
(Gárdonyi kedves novellája : Két szék között, Cholnoky 
felszínes cikke az államalakulásokról, Alexander ana-
lizise a kritikáról stb.) már maga a bevezető cikk a : 

Jelszavakról, Herczeg Ferenctől, erélyes visszautasítása 
a balkániaknak, kiket név szerint nem nevez meg, de 
mindenki rájok ismer: a mi modern destruktivjeinkre. 

Szóval egy oly folyóirat támadt a Magyar Figyelő-
ben, a milyen még nem volt, de a melyet a beállott 
általános romlásnak visszahatásként meg kellett teremnie 
s a melyre már sokan gondoltak. Szerencsére a politikát 
kizárja hasábjairól s csak a társadalmi és tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, de nem elvontan, hanem ahogy 
őket a köznapi élet forgataga veti felszínre. 

Azon reményben, hogy mint katholikusnak, mint 
ezt sokszor tapasztaljuk, nem lesz okunk megbánni 
előlegezett bizalmunkat, benső örömmel üdvözöljük s 
ajánljuk a folyóiratot ; olyan szükségünk volt már rá, 
mint a mindennapi kenyérre. A balkániak, nem ismerve 
nemzetünk múltját és fejlődését, nem ismerve az etika 
örök törvényeit, mint idegen anyag beékelődve a nem-
zettestbe, már annyira megrontották vérkeringését és 
gondolkodását, hogy szinte sivataggá változtatták köz-
életünket, mely már minden erkölcsi értékét veszí-
teni kezdi. Ennek : megállj !-t kellett kiáltani s dicséret 
illeti a komoly gondolkodású s nagyeszű Tisza István 
grófot, hogy hatalmas akaratával ő vállalkozott erre s 
hogy Herczeg Ferencre bizta a munka vezetését, ki 
eddig nem ismert oldaláról oly előnyösen mutatkozik 
be a folyóiratban. 

Ha az új évnek nem lenne is más gyümölcse, mint 
ez a folyóirat, természetesen ha olyannak marad, a 
minőnek megindult, már is erős nyoma lesz az évek 
következő sorozatában. Fordulópontot fog jelenteni a 
magyar közgondolkodás alakulásában. Dudek. 

* 
E m b e r i o k m á n y o k a t egnap , m a és ho lnap 

i roda lmából . (Metafiziko-pszichológiai tanulmány.) 
Irta Kozári Gyula. Budapest, a Szent-István-Társulat 
bizománya. 1910. 480 lap. Ára 10 K. 

Kozárinak nagy elégtétel, hogy napról-napra új 
igazolást nyer egy régi prognózisa: a pozitivizmus, 
vagyis a metafizikát és theologiát tagadó, az érzéki 
tapasztalásban és annak sablonizálásában megrekedt 
bölcselet csak korunknak, nem koroknak bölcselete; 
múló tünet, szellemek válsága, melyből más életre 
emelkednek ki. E prognózis, igaz, nem is lehetett oly 
nehéz annak, a ki egy philosophia perennis csillagzatain 
tájékozódik. De hogy ezt magának a pozitivizmusnak 
táborából vett folyton új meg új imponáló mennyiségű 
adathalmazzal igazolta — ez elvilázhatatlan érdeme egy 
régibb munkájának : «Comte, a pozitivizmus és az 
evolúció, 1905.» Ennek a műnek célzata volt, mint 
maga a szerző mondja, «az örök emberben a fizikust, 
a metafizikust és theologust egyetlen konkrét élő sze-
mélyben, széttéphetetlen egybefonódásban, életközösség-
ben, vérkeveredésben, panmixtiában» bemutatni. 

A jelen munka a szépirodalomban keresi az anima 
naturaliter christiana-t. E keret azonban a szerzőt nem 
tartja vissza attól, hogy három elég terjedelmes fejezet-
ben vissza ne tekintsen a bölcselet mezőire, melyet fönt 
idézett háromkötetes munkájában már keresztül-kasul 
járt volt. így tárgyalásra kerül «A pozitivizmus» ciniü 
fejezetben Comte, Lillré, Spencer, Taine, Haeckel, Weber 
(29—83. lap) ; «A bölcselet fordulta» címen Fouillé, Janet 
és a szocializmus (359—387. lap) és végül a pragma-
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liznius (395—403. lap). Kimerítő rendszerméltat ásókról, 
vagy csak épen rendszerismertetésekről is, mint már a 
lapszámokban jelzett szük tér mutatja, természetesen 
nem lehet szó. Kozári itt inkább egynéhány mozzanatot 
emel ki, egy-egy aperçu-t ád, bizonyos történeti tényeket 
mond el, pl. Comte-nak a jezsuitákkal folytatott tár-
gyalásait ; ezekből aztán az olvasónak kell levonnia a 
következtetést. 

Ugyanezen módon azután változatos és gyorsan 
elsurranó képekben vonulnak föl a francia decadence 
irói : Beaudelaire, Verlaine stb., Wilde, Huysmans, Ady, 
a ki itt nagyon jóakaró, söt kissé optimista méltatásban 
részesül, a dilettánsok, Anatole France-al az élükön, 
Maeterlinck, Emerson, Tolsztoj, ki a legkimerítőbben 
és hiven van ismertetve, Dosztojevszky, a naturalista 
Flaubert és Daudet, aztán Hauptmann, Sudermann és 
Strindberg; továbbá Brunetière, Rostand főként a Chan-
teclair-ből vett idézetekkel, majd az ú. n. «űjkeresztény» 
franciák, hová persze az egyebütt más cimeken ismer-
tetteknek nagyrésze ismét előkerül. Irodalmi elméletek, 
főként Taine-é és Brunetiére-é, és végső következtetések 
zárják be a gazdag tartalmú, jó kiállítású, de, sajna, 
sajtóhibákban épen nem szűkölködő könyvet. 

E nevekhez maga a szerző is hozzá tudott volna 
tenni bizonyára nem egyet; az olvasók közül némelyik 
ezt, más azt fogja nélkülözni. Egy-egy szigorúbb tudo-
mányosságot igénylő Gideon azonban ezt a sereget is 
nagyon népesnek fogja találni ahhoz, hogy vele teljes 
sikerrel meg lehessen nyerni az eszményibb életfelfogás 
diadalmi ütközetét. Bizonyos, hogy olvasásra sokkal 
könnyebb és a tudományos szabatosságnak sokkal 
megfelelőbb nem annyira szerzőket, mint inkább irá-
nyokat és iskolákat méltatni — bár a szerző ezt a 
szempontot nem hagyja egészen figyelmen kívül, de 
legtöbbször könnyedén, hirtelen letér a megkezdett 
nyomról. Az is feltűnő, hogy a franciák aránytalan 
túlsúllyal szerepelnek. Talán az a sejtés vezeti a szerzőt, 
hogy az Egyháznak, sőt a mai Európának legidősebb 
leánya ebben is elővételezi az emberi szellemi fejlődés 
következő fokát ? 

De különben Kozári nem helyezte kilátásba, hogy 
elénk tárja a tegnap és ma egész irodalmát, hanem ha 
Zola és tanítványai emberi okmányokat gyűjtöttek, 
hogy belőlük megmutassák az állatembert, a bête 
humaine-t, ő joggal vállalkozott arra, hogy a közelmúlt 
és jelen irodalmában fölkutassa az ég gyermekének, az 
űrembernek nemesi levelét. Ez teljes dicséretet érdemlő, 
impozáns vállalkozás s a szerző bámulatos olvasott-
ságával és nyelvkészségével hivatottnak is mutatja inagát 
ilyen okmánvgyüjtésre. 

Csak az ellen kell kifogást tenni, hogy müvének 
címe alá odaírja, hogy metafiziko-pszichologiai tanul-
mány. Mert ezek az összefüggés nélkül egymás mellé 
rótt fejezetek és azokon belül a bő idézetek és kivonatok 
egy tanulmánynak inkább csak anyagát szolgáltatják s 
annak elkészítését magára az olvasóra bizzák. Kozári 
könyvét rendszeres tanulmánnyá nem teszik azok a 
néha előrebocsátott, néha közbeszőtt észrevételek sem, 
melyek egyes eszméket, még pedig legtöbbször igen 
értékeseket nyújtanak ugyan, de összefüggő gondolat-
meneteket nem adnak. E műnek irodalmi faját hívebben 
kifejezné az az alcím : «Olvasás közben». 

Továbbá gyakrabban nem lesz hajlandó osztozni 
az olvasó abban az optimizmusban sem, mellyel a 
szerző értékesíti anyagát. () az irodalmat úgy tekinti, 
mint «az emberi szellem, a gondolkodás és érzésvilág 
legönkéntelenebb, legszabadabb, legbensőbb megnyil-
vánulásait». Áll ez, a míg az Isten kegyelméből való 
Írókról van szó, kikel géniuszuk késztet írásra. De 
tudott dolog, hogy sok ma az iróskodó és zsoldos író, 
ki nem tulajdon lelkéből, az éleinek, a természetnek és 
történelemnek nagyszerű behatásaiból merít inspirációt, 
hanem egy való vagy állított olvasóközönségnek vágyai-
ból. Az sem ritka dolog, hogy az iró hatás kedveért 
hazudik, még pedig nem épen csak abban a szerény 
keretben, mint Arany János akarja. Azt sem kell felej-
teni, hogy a franciákban sok a póz. Ezek a megjegy-
zések egyáltalán nem döntik meg Kozári alaptételét, de 
mindenesetre kirostálják nem egy bizonyítékát. Egyéb-
ként meg kell engedni, hogy Kozári sem áltatja magát. 
Nem keresi ö a mai szépirodalomban a megtért bűnöst, 
hanem egyelőre rámutat a tékozló fiúra, ki betelt a 
moslékkal és visszavágyik a könnyelműen elhagyott atyai 
házba. 

Szédítő egy probléma, mely Kozári könyvéből a 
sorok közt elénk ered : a tegnap és ma nyüzsgő iro-
dalmi életéből megállapítani a holnapot és holnaputánt, 
kinyomozni azt az irányt, melyet az emberi szellem 
fejlődése a közel jövőben követni fog. Megoldható-e 
egyáltalán az ilyen kérdés? Lehet-e a történelemben 
törvényszerűségeket kimutatni, melyek legalább meg-
közelítőleg képesítenek a jelen alapján a jövőnek meg-
állapítására, mint azt nagy pontossággal lehetővé teszik 
a természettörvények? Kozári már rég kimondta az 
igent: különben jelen műve létre sem jött volna. 
A kutató elmének nagy szüksége is van arra, hogy 
bízzék az eléje tolakodó problémák megoldhatóságában. 
De bármint foglaljon is valaki állást ezen merőben 
elméleti jelentőségű kérdésben, előttem nyilvánvaló, 
hogy ha egy kor szellemi szignaturájának megállapí-
tásáról van szó — s nemde, csakis különféle korok 
szellemi élete keresztmetszeteinek összevetése vezethet 
majd törvényszerűségekre az emberiség szellemi fejlő-
désében ? — nem szabad figyelmen kívül hagyni egy 
tényezőt sem, melyben az emberi szellem megnyilvánul-
hat. Nagy érdeme Kozárinak, hogy ő az emberi szellem 
útjainak keresésében nem szoritkozik csupán a célibeli 
filozófusokra, hanem jelen könyvében különös figyelem-
ben részesíti a szépirókat. Ezzel természetesen a föladat 
nincsen megoldva. Szót kérnek itt még a különféle 
művészetek, söt politikai és társadalmi mozgalmak és 
események, vallási megnyilatkozások és «last not least» 
a különféle szaktudományok. Ebből a sok ezer szólam-
ból összhangot teremteni és nevezetesen tisztán meg-
állapítani a vezérhangot — ez egy ember erejét meg-
haladó vállalkozás. Chamberlain, a «Grundlagen des 
zwanzigsten Jahrhunderts» szerzője nem ér el a tudo-
mányos exaktság magaslatára, a «Kultur der Gegenwart» 
nagyszerű terméke a tudományos kommunizmusnak, 
de csak az anyagot hordja össze nagyjából, a föladatot 
nem oldja meg. Megadatik-e az emberiségnek az az 
eddig nein létezett hatalmas szellem, ki meg tud bir-
kózni az emberfölötti föladattal és megírja az emberi 
szellem történetét és a történet szellemét? Vagy egyszer-
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Telefon 

smindenkorra be kell-e érnünk itt is szent Pál intel-
mével : Ex parte cognoscimus ? . . . 

Efféle gondolatok rajzanak föl szünet nélkül a 
lélekben Kozári könyvének olvasásakor. Mert az bizonyos, 
hogy gondolatokat gerjeszt, távlatokat nyit, szempontokat 
és problémákat állít s szellemet termékenyít. S ezen 
érdeme sokat feledtet abból, a mit Kozárinál — irói 
egyénisége t. i. nem most mutatkozik be először — a 
kivitel hibáinak lehet mondani, a melyek közt a leg-
zavaróbb, hogy a szerző nem logikai szempontok szerint 
fejti ki gondolatait, hanem ötletekre és intuícióra bizza 
magát. Mikor idegen gondolatmeneteket ismertet, sokszor 
nem különböztet eléggé a referálás és saját megjegyzései 
között, sőt akárhányszor a méltatást is idézés alakjában 
adja. Hozzájárul, hogy nyelvezetét erősen megviselte a 
sok idegen nyelvű olvasmány ; sokszor nem tudja 
eltüntetni azokat a homályosságokat, melyek a magyar-
ban a kötőige hiányából és visszamutató névmások 
hiányosságából származnak. így aztán megtörténik, 
hogy egy-egy mondatban vagy mondatoknak Kozárinál 
oly gyakori mellérendelő halmozásában három alanyra 
is lehet gondolni. Igen nehezíti az olvasást az is, hogy 
a szerző nem dolgozza át eléggé az anyagát és ezért 
fölötte terjedelmessé válik. 

A kit azonban nem riaszt vissza az irodalmi burok-
nak ez az érdessége, és a ki az irótól nem mindig 
kész gondolatokat, hanem inkább gondolatcsirákat vár, 
Kozári könyvében gazdag forrást talál a mai műveltebb 
ember pszichologiájához. Ennek ismerete pedig nélkülöz-
hetetlen annak, a kinek emberekkel van dolga, többek 
közt a modern lelkésznek is. Schütz Antal dr. 

* 
Kis lelki k incs tá r . Oktató, imádságos és énekes 

könyv a kath. ifjúság részére. II. kiadás. Irta Buzsáky 
Imre vörösmarti plébános. 1910. 192 1. Ara kötve 60 
fillér. 

Ennek a kis imádságos könyvnek három jó tulaj-
donsága van. Először is az elemi iskolák tanulói részére 
készült, tehát gondoskodik a legalsóbb fokról. Másod-
szor egészen az új katekizmus alapján áll. Nemcsak az 
imádságok szövegének egyöntetűvé tételében, hanem az 
oktató részekben, sőt szerkezetében is folytonosan azt 
tartja szem előtt. A gyermek mindenütt ugyanazt találja 
lehetőleg ugyanazon szavakkal s ugyanolyan bevezetés-
sel, mint a mi tankönyvében van. És harmadszor olcsó, 
a mi igen fontos körülmény épen az elemi iskolai 
tanulóknál. 

Ajánlhatjuk, mint gyakorlati érzékkel megszerkesz-
tett könyvet. Van benne minden, a mi az ifjúságnak 
szükséges ; van énekes része is és végül a minisztráció 
olyan formán, hogy a külön oktatást feleslegessé teszi. 
Hogy a könyvecske az egyöntetűséget kis iskolásaink 
vallásos nevelésében előmozdítani képes, az kétségtelen 
s a II. kiadás szükségessé válása is mutatja, hogy a 
gyakorlatban csakugyan bevált. e. 

V. Érsekújvár . A küldött összeg csak 1910-re szól. 
S. M a r c a l t ő . 1911. év I. felére. 
H. L i p p a . 1911-re még 8 korona jár. 
Cs. Székes fehérvár . Igen. 
B. M a g y a r ó v á r . 1910 végéig van fizetve. 

M. Kolozs-Bács. Köszönöm. 
S. Garamszől lös . Nagy, összefoglaló képen csak a 

fő vonások a fontosak. 
U. R ó m a . Az idén Ilirschler dr. küldte be Kolozsvár-

ról. További intézkedésre nincs szükség. 
K. Ocsad . Itt tudtomon kivül valami érthetetlen mu-

lasztás történt. Miért nem tetszett mindjárt értesíteni ? Az 
elmaradt számokat pótlom. 

I-. B u d a p e s t . A «modernizmus» az immanens filozó-
fiának egy különös terméke, egy oly theologiai rendszer, 
melyet nálunk nem is ismernek. A vallásfilozófiának és a 
történelemnek fejetetejére állítása. Egy pár éve kivált a lob-
banékony franciáknál divik, akik a német protestánsoktól 
vették át. Az egyházban minden évtizedben felbukkan hol 
itt, hol ott egy-egy tévely s aztán elalszik. Ilyen ez is, afféle 
muló tünet, aminőhöz az egyház életét ismerő theologus 
nagyon hozzá van szokva. Jellemző mireánk egy esperes 
mondása, a ki a minap püspöke rendeletére átvette a 
kerületbeli papság antimodernista esküjét, de maga beval-
lotta, hogy ő bizony nem tudja, mi az. Nálunk az efféle ma-
gasabb tévelyeknek nincs talajuk, azért nem is kell tar-
tani tőle. Ön se vészit vele semmit, ha nem ismeri ; egyéb-
iránt, ha kívánja, "A modernizmus és a katholicizmus» cimü 
müvemből megismerkedhetik vele. Egyik tételüket : a dogmát-
lan őskereszténységet a decemberi számokban is tárgyaltam. 

\ . Budapest . Az ön esete egészen mindennapi. A tár-
saságban klerikálisnak mondották, mivel volt bátorsága szót 
emelni az ott megsimfelt katholicizmus mellett. «Már mé-
regbe jöttem — írja — se zsidóra, se protestánsra, se szabad-
kőmívesre nem simfelnek, hanem mindig csak a katholikusra 
és csupán csak a katholikusra. Hát hiszen az se ördög, az is 
lehet becsületes ember!» Tudja ez most a divat, a félműveltek 
divatja, melynek oka a katholikusok véghetetlen gyávasága. 
Szóljon csak valamit, ha még oly igazat, a zsidókra oly tár-
saságban, melyben csak egy zsidó is van jelen, majd meg-
látja, hogyan viselkedik az. Ellenben a katholikusnak elég 
odadobni egy-egy buta szót: ön bigott, ön klerikális, ön 
ultramontán (pedig lehet, hogy egyik se érti, mit mondott) 
s biztos lehet benne, hogy az a katholikus rögtön oda lesz, 
elfutja a szégyen, reszket mint a nyárfa, mintha legalább is 
apagyilkos volna. Mert hát ő katholikus — mer lenni ! Uramfia ! 
mit kell, mit lehet tenni az ilyen gyáva emberrel ? Ki kell 
pellengérezni újra gyávasága miatt, hadd tanuljon a más 
vallásúaktól bátorságot. Ön, uram, férfiasan, önérzetesen vi-
selte magát, mint illik ahhoz, a kinek ősei alapították e hazát; 
mert itt a katholicizmus az ősi honos, a többiek későbbi 
jövevények. Önnek tehát több öntudatossághoz van joga, 
mint bárkinek, mint a tegnapiaknak. Ha nagyon hangosak, 
legyen máskor is bátorsága leinteni őket. Ezt kívánja a 
férfias önérzet és a simfelők müveletlensége. 

TARTALOM. Újszövetségi problémák. I. Hadzsega 
Gyula dr.-tól. — Komoly szó a feminizmusról. III. (Vége.) 
Kemény Kolumhán dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen 
élete alkonyán. II. Breznay Béla dr.-tól. — A papi vizsgá-
latok reformjáról. Csercnyey István dr.-tól. — Apathiku-
sak-e a mi szentjeink? II. Tóth Kálmán dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. (Kaas Ivor báró.) —y —la-tói. — 
Irodalom. Herczeg : Magyar Figyelő. Diniektől. — Kozári : 
Emberi okmányok. Schiitz Antal dr.-tól — Buzsáky : 
Kis lelki kincstár, e-töl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

« > 2 . - d u d e k j á n o s d r . 
6- EGYETEMI TANÁK 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Manning biboros mint keresztény szociál-
politikus.1 

A mi Németországban Ketteler volt, az volt Angol-
ország számára Manning biboros. Nem akarjuk most 
e felolvasásnak keretében ennek a gigászi és héroszi 
alaknak — a ki előtt vallás- és osztálykülömbség 
nélkül az egész angol társadalom meghajolt, egész 
nagy egyéniségét jellemezni, csak az ő szociális műkö-
dését és szociálpolitikai elveit kívánjuk röviden mél-
tatni. Életrajzával csak néhány vonásban foglalkozunk, 
hogy ebben a keretben szociális működésének súlyát 
annál jobban megérthessük. 

Henry Edward Manning 1808. évben született Tot-
teridgeben Heresford countyban.2 Atya az angol bank 
kormányzója volt s negyven éven keresztül az angol 
parlament tagja. Tanulmányait Harrowban és Oxford-
ban, a Balliol collegeben végezte. Egyetemi kurzusa 
befejeztével a gyarmatügyí minisztériumban nyert al-
kalmazást. Azonban csakhamar otthagyta a közélet 
pályáját. Visszatért Oxfordba és az anglikán klérusba 
fölvétette magát, praebendát nyert s mint szónok és 
publicista szép nevet vivott ki magának. 1840-ben chi-
chesteri archidiákonus, 1842-ben az oxfordi egyetem 
hitszónoka lett. 1851-ben a róm. kath. egyházba térvén 
át, nemsokára felvette az egyházi rend szentségét s 
mint a westminsteri egyházmegye papja 1860-ban a 
káptalan dékánja és apostoli protonotárius lőn. Öt év-
vel később Wiseman kardinális utódja lett a west-
minsteri érseki székben. 1875-ben IX. Pius pápa bí-
borossá tette meg. 1892 jan. 14-én halt meg, kisérve 
egész Angolország részvéte által. 

Az irkérdés volt az, a mi Manning bíborost elő-
ször a szociális kérdéssel szorosabb összeköttetésbe 
hozta. Mint az igazságosságot szerető és mindenben 
kereső férfiú, Manning felháborodással szemlélte azt 

1 Részlet szerzőnek a Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület szabad iskolájában tartott felolvasásaiból. 

2 Abbé Lemire, Le Cardinal Manning et son action sociale 
2de éd. Paris 1894. — V. de Marolies, Kardinal Manning. Aut. 
Übers, von S. Zeissner, Mainz, 1910. — Purcell, The Life 
of Card. Manning. 2 vol. — Fv. Préssensé, Le cardinal Manning 
2de éd. Paris 1896. — Abbé H. Hemmer, Vie du Cardinal 
Manning. — Rellesheim, H. E. Manning. Mainz 1892. 

az égbekiáltó gazdasági politikát, mely a zöld Erin 
gyermekeit földönfutókká tette s arra kényszerítette, 
hogy szép hazájukat odahagyva az Óceánon túl, 
Amerikában és Ausztráliában keressenek új hazát. 
Két ember volt Angolországban, a ki félretéve minden 
előítéletet és ultrasovinisztikus elfogultságot, bár mind-
kettő testestől, lelkestől angol volt, — sőt talán ép 
azért igazi angol — az elnyomott ír nép védelmére kelt. 
Gladstone és Manning voltak ezek a férfiak. West-
minster érseke látta, hogy az ir népet az ő gazda-
sági s a vele járó erkölcsi nyomorúságából csak a 
homerule tudja megmenteni. Ezért kelt társadalmi, 
szociálpolitikai és tisztán politikai kérdésekben az 
elnyomottak védelmére. Tudták is ezt az irek, Vancou-
verslandtól New-Zeelandig. Volt néki külön tisztelet-
őrsége Írekből, kik önként sorakoztak melléje, midőn 
a nyilvánosság előtt megjelent: ezek kalapjukon zöld 
szalagot, derekukon zöld övet viseltek s jelvényt 
hordtak, melyben a shamrock (a lóhere, Írország 
nemzeti jelvénye) ölelkezett Erin hárfájával. Teme-
tésén 16.000 ir jelent meg testületileg s az «Irish 
Catholic» halála után így ír róla : «most az égben 
van és szent Patrick mellett térdenállva könyörög éret-
tünk, mert Irland atyja volt».1 

S az irek atyjából lett ő egyszersmind az angol 
munkások atyja. Az a sok ir, a ki Angolországban keres 
munkát, volt az a csapat, mely néki a munkások 
szivéhez utat nyitott. Történt pedig ez valóban ekla-
táns módon a londoni dockmunkásoknak nagy 
sztrájkja alkalmával, mely 1889. évben kitört. Hogy 
az egész mozgalom lefolyását és Manning vezető 
motívumait megérthessük, tudnunk kell, hogy az 
angol dockmunkások különféle, rendes foglalkozás 
nélküli, munkát kereső egyénekből toborzódnak 
össze. Van köztük tönkrement mesterember, föld-
mives, szökött katona, foglalkozásnélküli pincér, 
sőt néha az intelligens körökből lefelé csuszám]ott 
existencia is. Ok maguk «the forlorn hope of the 
army of labour» — a munka hadseregének veszett 
reménye — névvel illették magukat. A sztrájk előtt 
óránként átlag 4 pennyt kaptak (40 fill.), de volt 
nap, a mikor csak egy-két órát dolgoztak. Fő sérel-

1 Lemire i. m. 101. 1. 
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mök azonban az a munkásbörze volt, amelynek alája 
kellett magukat vetniök. A dockmunkásokat ugyanis 
nem az egyes társaságok szerződtették és alkalmaz-
ták, hanem közvetítők, a kik azután formális alkuba 
bocsátkoztak, hogy ki végez közöttük az arány-
lag kis bérért minél nagyobb munkát — a sweating 
system. 

Régóta érezték ennek a lelketlen rendszernek 
nyomasztó voltát, de ez a szervezetlen, folyton fluk-
tuáló tömeg nem tudott magán segíteni, legfölebb 
keserves panaszokban és durva kifakadásokban vál-
totta ki elégedetlenségét. John Burns, akkor foglal-
kozására nézve mechanikus, ma Angolország munka-
minisztere, éveken át agitált az elhagyatottak között^ 
szervezle, bátorította őkel, míg végre a gázmunkások 
sikeres sztrájkmozgalma megadta az impulzust arra, 
hogy 1889. augusztus 13-án háromszáz dockmunkás 
szrájkba lépett — a sztrájkolok száma néhány nap 
alatt 60.000-re, később egy negyed millióra nőtt. 

A munkások követelései a következők voltak: 
Oránkint 5 penny díj, naponkint legalább négy órai 
elfoglaltság és a közvetítők mellőzése. 

Se a munkaadók, se a munkások nem akartak 
engedni; az utóbbiak a világ minden részéből kap-
tak segítséget, csak Ausztráliából 25.000 fontot küld-
tek. A sztrájk maga a legnagyobb rendben, minden 
erőszak és excesszus nélkül folyt le. Pénzt a munká-
sok nem kaptak kézhez, csak bonokat, melyekért 
ellátást nyertek a kijelölt helyeken. Részeges sztráj-
koló nem fordult elő. 

De Britannia kereskedelme pangott, a világ 
minden részéből jövő hajók ott vesztegeltek a kikö-
tőben rakományukkal. Szeptember közepéig több 
millió fontra rugó kára volt a kereskedelemnek. 

Sem a Lordmayor, sem London anglikán érseke 
nem ment semmire sem a békeközvetítésével. Ekkor 
Manning rászánta magát a nagy munkára, hisz atyja 
és egyik testvére valamikor a docktársaságnak elnöke 
volt, így tehát a dolog nem volt előtte idegen. Elment 
Norwoodhoz, a dock főfelügyelőjéhez, de eredmény 
nélkül. Azonban midőn a hivatalból távozott, a 
munkások ezrei örömrivalgó ovációkkal fogadták az 
ősz kardinálist. Néhány napra rá John Burns meg-
jelent a westminsteri érseki palotában, hogy a bíbo-
rossal a teendőkről értekezzék. Másnap az akkori 
munkásvezér így szólt e látogatásról a sztrájkolókhoz : 
«Először beszéltem életemben ezzel a fenséges öreg 
úrral. Mondhatom, az ő nyugodt és határozott lelkü-
lete mélyen meghatott és én biztosíthatlak bennete-
ket, hogy ő nagyon érdeklődik ennek a sztrájknak 
kimenetele iránt és rokonszenvez a ti sorsotokkal. 
0 előttem annak a reményének adott kifejezést, 
hogy ti megmaradtok abban a nemes viselkedésben, 
melyet eddig tanúsítottatok. Én, midőn lakását elhagy-
tam, éreztem magamban, hogy több reményt és 
bátorságot merítettem ebből a társalgásból, mint 
soha életemben másnak szavaiból.» 

Manning megismételte közvetítő kísérleteit; a 
munkaadók végre beleegyeztek, hogy novembertől 
kezdve megadják óránkint az 5 penny munkabért, 
addig azonban a régi feltételek maradnak. Manning 
a sztrájkvezetőket egy közeli kath. iskolába hívta 
össze. Itt előadta a békeföltételeket és mikor látta, 
hogy a vezetők nagy része habozik és nem akar a 
következményekért felelősséget vállalni, Manning így 
szólt hozzájuk : «Uraim, ha az én békeközvetítésemet 
visszautasítják, én magam fogok a sztrájkolókhoz 
beszélni. Köztük 25.000 az én lelki gyermekem és 
ők hallgatni fognak reám.» Ez hatott, a megegyezés 
létrejött és szeptember lG-án a dockmunkások ismét 
munkába léptek. 

Ezt a diadalt, melynél szebbet semmiféle Impe-
rator vagy hadvezér ki nem vivott, Manning azokkal 
a keresztény szociálpolitikai elvekkel vivta meg, 
melyeknek egész életében rendíthetetlen híve volt. 
A sztrájk kiegyenlítése körül való buzgólkodása miatt 
valaki azt mondta Manningről, hogy a szocializmus-
sal tart. Midőn ezt a bíborosnak tudtára adták, azt 
felelte : «ej bizony én ezt nem is tudtam ; a mit 
mások szocializmusnak neveznek, az előttem keresz-
tény kötelesség».1 

A nép szeretete volt az, a mi Manningot az ő 
szociális működésében vezette s ő mindenben az 
erkölcsi értéket kereste. Ez emelte fel az ő törek-
véseit a mindennapi népboldogítók közönséges tirádái 
fölé. A nép erkölcsi javát jólététől elválaszthatatlan-
nak gondolta, azért is küzdött oly állhatatosan, nem-
csak szóval és buzdítással, hanem nemes példájával 
az alkoholizmus ellen és a mértékletesség mellett ; ő 
maga, hogy másoknak példát adjon, teljesen tartóz-
kodott minden szeszes italtól. 

A munkáskérdéssel sok beszédében és dolgoza-
tában foglalkozik. Feltűnést keltett az az előadása, 
melyet 1874-ben Leedsben tartott, abban az időben, 
mikor még az orthodox (liberális) nemzetgazdasági 
iskola tételeit megdönthetetlennek tartották. A libe-
rális sajtó részéről heves támadásoknak is volt kitéve, 
de Manning ezzel nem törődött, hanem az igazság 
tudatában haladt előre útján. 

Azonkívül Manning levelezésben állott a művelt 
világ keresztény szociologusaival és e levelekben is 
sok érdekes kijelentését találjuk az ő magasztos 
szociáletikai felfogásának. 

Mindezekben különös előszeretettel emlékezik meg 
a munka erkölcsi értékéről és ebből kifolyólag értékeli 
ő a dolgozó embert. «A munka — így szólt a leedsi 
konferencián — a gazdagság forrása. A tőke csak haszon-
talan szerszám, ha az ember szellemi és testi ereje 
nem váltja át értékké. A modern ipar minden vív-
mányának és fölfedezésének, melyre századunk büszke, 
a kiinduló pontja a munka s azért a munka definí-
cióját így adja meg: a munka szellemi és testi erőnk-

1 Lemire i. m. 114. 1. 
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nek hasznossá tétele a mi saját és felebarátunk javára. 
A szellemi erő kigondol és rendelkezik, a testi erő 
ezt véghezviszi, e két elemnek együttes működése 
által jön létre minden termelés s azért mindegyiket 
meg kell becsülni. A pogányság a munkának ezt az 
értékét nem ismerte, de a kereszténység a munkát 
visszaállította istenakarta természetes méltóságába.» 
Ez a beszéd persze nem tetszett azoknak a fülek-
nek, melyek eddig Adam Smith, Ricardo s Malthus 
szavaihoz voltak szokva. 

Gyönyörű szavakat irt erről a dologról Harmel-
hez a val-de-boisi gyároshoz, a ki gyárában a keresz-
tény szociális elveket megvalósította s ott nevezete-
sen a haszonosztalékot is meghonosította, úgy hogy 
a munkásokból bizonyos tekintetben részvényesek 
lettek. «Felhasználom ezt a napot — így ír 1890 
május 1-én kelt levelében — hogy a békés májusi 
munkásünnep alkalmából a katholikus munkáskörök 
minden tagját és vezetőiket szívből üdvözöljem. 1848 
óta nem volt még oly határozottan egységes és állandó 
mozgalmunk, mint a munkásoké. Akkor a mozgalom 
politikai és forradalmi irányzatú volt, ma ipari és 
békés természetű. Az itt-ott előforduló sajnálatos 
rendetlenség nem bélyegezheti meg azoknak a milliók-
nak törekvéseit, kik a föld minden országában 
nyugodtan és tisztességesen védik igazaikat. Mert 
nincs kétség, hogy okvetlenül kell valamit tenni 
aziránt, hogy a munka illő megbecsülésben részesül-
jön, és a munkaidőt korlátozzák, úgy hogy a mun-
kás élete emberhez méltó és családjának hasznos 
legyen. Hisz eléggé tapasztaljuk azt, hogy a túlhosszú 
munkaidő és a bér bizonytalansága a mi nagy ipari 
központjainkban nemcsak a férfiakat, hanem a nőket 
is elvonja a családi élet kötelességeitől és a családi 
otthont úgyszólván lehetetlenné teszi. Három dolog 
az — mondja tovább — a mire szükségük van azok-
nak, kik a munka után élnek, hogy boldogok legye-
nek. Az első az Istenben való hit és az ő törvényei 
iránt való engedelmesség. A második a munkaadó és 
munkás közti jó és szívélyes viszony. A harmadik 
pedig a munkabérnek arányosítása a munka által 
létrehozott haszonhoz, a mi által munkaadó és mun-
kás meggyőződik arról, hogy érdekeik azonosak és 
boldogulásuk egymásétól el nem választható.» 

A szociális tanulmányok előmozdítására Marseille-
ben 1890. évben egy új folyóirat keletkezett a «XX. 
Siècle» név alatt, a szerkesztőség Manningnak is 
elküldte próbafüzetét, mire a biboros a következő 
jelentőségteljes szavakkal válaszolt: «Minket eddig a 
túlhajtott individualizmus félrevezetett, de a jövő 
század meg fogja mutatni, hogy az emberi társadalom 
nagyobb és nemesebb minden individualizmusnál. 
Ezt a tanítást, melynek alapja a természet törvénye 
és a kereszténység, üres szófecsérlők és a kapitalis-
ták szocializmusnak bélyegezték; de a jövő meg 
fogja mutatni egész világosan, hogy a világ szociális 
helyzete a munkán alapszik.. . A modern (t. i. az ú. n. 

klasszikus nemzetgazdasági) iskola ravasz és raffinált 
világreformátorainak korszaka lejárt. A huszadik 
század egészen a népé lesz és a keresztény élet 
elvei alapján az általános jólét megvalósítására tö-
rekszik.» 

A nép alatt Manning azt a dolgozó népet érti, 
melynek munkájából nő ki végeredményében egész 
haladásunk és civilizációnk s a melyet nem szabad a 
tőke önkényhatalmának védtelenül kiszolgáltatni. 
Mert a munka ugyan keresztény kötelesség, de ép 
azért a munkának megvannak a maga jogai, ezt 
fejtegeti Manning a «The dignity and the rights of 
labour» cimű iratában. A szociális béke nagy problé-
májának kulcsa — így ír Manning — a tőkének és 
munkának egymáshoz való viszonyát rendbe hozni. 
A munka a munkásnak egész vagyona. Alapja az ő 
testi szervezetének ereje és jártassága, melyet az 
akaratból származó energia és a szellem tehetségei-
ből fakadó ügyesség tesz tökéletessé. A munkát én 
eleven tőkének nevezném s ebben a mi angolszász 
őseink példáját követem, kik csordáikat és szolgái-
kat eleven pénznek (live-money) nevezték. A munká-
nak, vagyis az eleven tőkének az a sajátságossága 
van, hogy bárhova áthelyezhető s ennélfogva érté-
két mindenütt fönntartja s tulajdonképen a munka 
termelte a pénzt és teszi azt újból értékessé. A pénzt 
azonban holt tőkének nevezem, mert minden ereje 
és hasznos volta a munkástól származik, a ki által 
gyümölcsözővé lesz. Ennek a kétféle tőkének egy-
mással összeköttetésben kell lennie, különben nincs 
semmi haladás. Tőke és munka egy lovon nyargal, 
mondja Adam Smith. De ha két ember egy lovon 
nyargal, kell, hogy az egyik elől legyen, a másik 
hátul, mert egymás mellett nem férnek el. Tegyük 
fel, hogy a tőke ül elől, a mennyiben már az elért 
sikert képviseli, mégis a hátul ülő munkának vele 
kezet kell fognia. Tőkének és munkának egymást 
kell támogatnia, mert számtalan kötelék egymás-
hoz fűzi. 

A nemzetgazdászat ugyan azt mondja, hogy a 
tőke és a munka egymáshoz való viszonyát a kínálat 
és kereslet törvényei szabályozzák. Manning azon-
ban a liberális nemzetgazdászatnak — melyet más 
helyen gyászos tudománynak (dismal science) nevez — 
eme tételével nem tud megbarátkozni. «A gazdasági 
törvéuyek — így folytatja — nem alkalmazhatók a 
munkás tevékenységére, mert a munka nem árúj 
nem olyan tárgy, melynek értékét a gazdasági törvé-
nyek szabják meg, hanem emberi és szociális műkö-
dés, mely erkölcsi következményeiben az egyént és 
a családot érinti.» 

Hamis felfogásnak mondja azt, hogy a munkás 
segíthet magán a sztrájk által — ezt is a liberális 
nemzetgazdaság állította fel — mert ebben a küzde-
lemben is a munkás rendszerint a gyengébb fél. Az 
eleven tőkének mindennap ennie kell, a holt tőke 
alhatik nyugodtan, az várhat. Az sem áll, hogy a 
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munkás maga válogathatja munkaadóját s hogy 
szabadon egyezkedhet, mert akárhányszor a szükség 
kényszeríti a munkást akár arra is, hogy a zsarolóhoz 
szegődjék be. 

Szóval a szabad munkaszerződés mellett mindig 
a munkaadók a korlátlan urak s innen van, hogy 
ezt a rendszert annyira dicsérik ezek az érdekeltek 
és minden békeközvetítést és egy harmadik, pártat-
lan félnek beleavatkozását visszautasítják. Ok azt 
mondják, hogy a munka szabályozása a magunk és 
a mi alkalmazottaink magánügye. Én — így szól 
Manning — azt mondom, hogy nem az, mert a 
munka nem olyan árú, melyet a munkás elád és a 
munkaadó megvesz és a csereviszonyok nem egyfor-
mák, mert a szükséglet nem egyenlő mindkét félnél. 

«Jól tudom, hogy nehéz dolgot pengetek — így 
végzi Manning fejtegetését — de azt hiszem, hogy 
nyugodt lélekkel és az igazságosság szeretetével kell 
vele szembe szállani és azzal a föltett szándékkal, 
hogy az anyagi érdekeket a második sorba kell 
állítani, az elsőbe pedig a munkás erkölcsi és családi 
életét. Azért én azt az elvet vallom, hogy ebbe a 
rendezésbe a törvényhozásnak bele kell szólania. 
Hogyan és milyen mértékben? Ezt általánosságban 
eldönteni nehéz dolog.»1 

Mindazonáltal a részletekre nézve, nevezetesen 
a munkaidőre vonatkozólag is állít fel egyes pozitív 
téleleket. Minden munkára nézve ugyanazt a szabály-
zatot felállítani ellenkezik a józan ésszel. Bányászok-
nál és más nehéz munkánál a 8 órai munkaidő-
maximum teljesen indokolt, könnyebb természetű 
munkánál azonban 10 órai munkaidő nem látszik 
túlzottnak. Családanyáknak a házi otthonon kívül a 
nagyiparban való alkalmazását a nő családi kötelessé-
geivel nem tartja összeegyeztethetőnek. Máskülömben 
pedig nők napi 8—10 órán túl nem volnának mun-
kára alkalmazhatók. Gyermekeket pedig mindaddig 
nem szabad munkába állítani, míg nevelésük befe-
jezve nincsen. 

Manning, ki hazájában a munkásoknak a Trade-
unionokban való tömörülését és e tömörülésnek 
üdvös eredményeit látta, meg volt győződve arról, 
hogy a munka a tőkével szemben csak úgy tudja 
megtartani egyenrangúságát, ha szervezve van. A szak-
szervezetben látta a munkáskérdés gyakorlati meg-
oldását s mintegy nemzeti büszkeséggel emlegette 
azt, hogy ez a szervezkedés az angol nép nem-
zeti tradícióihoz tartozik. Akármeddig megyünk vissza 
az angolszász történelem folyamán — így szól 
Manning — mindig ott találjuk azokat a társuláso-
kat, melyek nálunk guild név alatt léteztek. Ezeket 
a szervezeteket - így folytatja melyek különben 
minden művelt népnél feltalálhatók s amelyek részint 
vallásos, részint kölcsönösen segélytnyujtó céllal bir-

1 Card. Manning Miscellanies. II. 65—101. The Dignity 
and the Rights of Labour. 

tak, elsőrendű szociális szükségletnek kell tekin-
tenünk. 

Hasonló értelemben írt a lüttichi kongresszus-
hoz intézett levelében (1890), melyre agg kora miatt 
személyesen nem jelenhetett meg. A munkásszerve-
zetek — ezt fűzi még hozzá — egyszersmind nagy-
ban előmozdítják a társadalmi békét, amennyiben 
úgy a munkaadók, mint a munkások egyesületeket 
alkothalnak és így a differenciákat kiegyenlíthetik. 

Nagy örömmel üdvözölte ezért Decurtins törek-
vését egy nemzetközi munkásvédelmi intézmény 
létesítése iránt. «A legszerényebb munkásembernek 
is — így ír a svájci szociologushoz — ép úgy mint 
gazdag és müveit embernek szüksége van néhány 
órára, melyben lelki értékével foglalkozik, különben 
géppé vagy teherhordó állattá alacsonyodik. És 
milyen lesz aztán a nemzet, melyet ezek a lealacsonyí-
tott emberek alkotnak? Milyen lesz ott a családi, 
politikai és szociális élet ? íme, ide vezetett bennün-
ket a túlhajtott individualizmus és az utolsó félszázad 
nemzetgazdaságtana.» A munkásszervezetek szüksé-
ges volta vezette arra, hogy a római szentszék előtt 
a munka lovagjainak (Knights of labour) egyesületét 
védelmébe vegye. Ezek az egyesületek, melyek Ame-
rikában alakultak, némely kanadai püspök előtt 
aggodalmasnak látszottak, minthogy részben titkos 
társulatok voltak és tagjaikat esküvel titoktartásra 
kötelezték. A püspökök ezért azokat holmi szabad-
kőmíves egyesüleleknek vélték és aggodalmaik elosz-
latása végett Bómába fordullak tanácsért. Gibbons 
baltimorei biboros érseken kívül főként Manning 
biboros fejtette ki az apostoli szentszékhez inté-
zett memorandumában a munkásszervezkedés eko-
nomiai szükségességét és miután nagymesterük, Povv-
derley, az esküt kiküszöbölte, a római szentszék a 
«nil innovetur-t» kimondotta, a minek folytán a 
munkások társulatukban lelkiismeretük megterhe-
lése nélkül megmaradhattak. 

Nagy érdeklődéssel kisérte Manning a nemzet-
közi békemozgalmat s ennélfogva a békeliga alelnök-
ségét szívesen elfogadta. 

Midőn e nagy főpap kiváló szociális érzékéről 
és körültekintő tevékenységéről megemlékezünk, mi 
sem tehetünk egyebet, mint hogy Manning egy 
protestáns életirójának, Préssensé francia akadémi-
kusnak szavait ismételjük, melyekkel a Manningról 
írt tanulmányát befejezi: «Midőn szemünk előtt áll 
ez a kimagasló alak, mely a komolyság és szeretet, 
az aszketizmus és karitász összetételéből alakult 
ki, midőn ennek az embernek emlékezetét felidéz-
zük, a ki a hatalmat csak azért szerette, hogy 
azt legnemesebb alkalmazásával megszentelje, egy 
szóra nyilik ajkunk egész önkéntelenül, amely szó-
val az ő egész életefolyását egybefoglalhatjuk : Ecce 
sacerdos magnus — ime egy valóban nagy papi 
lélek.» 

Giesswein Sándor dr. 
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F 
Ujszövetségi problémák. toi.) 

Egész világossá lesz ez a harmadik részben. 
Ennek egész okoskodása a következő. Krisztus-
nak a pénz képe szolgál bizonyítékul az adó-
fizetés kötelezettségére vonatkozólag. Más helyen 
(Luk. 22, 25.) a kiváló férfiak: Energetes címére 
céloz; szent Pálnak az ismeretlen istennek fölállított 
szobor mutatja a pogányoknak az igaz Isten után 
való törekvését. Ephesusban szent Pál prédikálásá-
nak hatása alatt számos bűvészkönyvet eléget-
nek. Az ujabb fölfedezések ezek mineműségét is 
mutatják. A legnagyobb a Kr. u. 300-ban írt és 
Párisban őrzött bűvészkönyv. Ezek útján a görög 
ószövetség vallási gondolatainak jelentékeny része a 
világba hatolt, úgy hogy midőn szent Pál a nagy 
világvárosba ment, az emberek vallási tekintetben 
nem voltak egész készületlenek. Okmányok ezek, szer-
zőnk szerint, az alsó és felső rétegek vallási syncre-
tismusára. Hozzájárulnak a biblia tartalmi megérté-
séhez. Ez pedig fontos. Mert az nem sokat jeleni, 
ha azt mondjuk pl., hogy a hegyi beszéd nem Krisz-
tustól ered, vagy a második korinthusi levél nem 
szent Páltól ered. Ezzel legföljebb ezen nevek esnek 
el, de mi lesz a textussal? 

A kereszténység keletkezésében kezdettől fogva 
különbség van a vidéki és a nagyvárosi népszerű-
ség között. Ez a jogi életet illetőleg is látszik. Ennek 
illusztrálására párhuzamot von Márk. 15, 15, és 
egy (Kr. u. 85.) papyrus között. Tudvalevőleg a bib-
lia ezen helyén Barabbas elbocsátásáról van szó és 
Krisztus átadásáról. Az említett papyrusban egy tör-
vényszéki tárgyalásról van szó. Az egyptomi hely-
tartó, G. Septimius Yegetus bizonyos Philiashoz így 
szól : «~'Apioç fJt(â)v yjç iiaaxtywO'̂ va'.. . . . yccpípoimi Se ae xoiç; 
5x^otç.» (Megérdemelnéd, hogy megkorbácsoltassál, de 
átadlak a néptömegnek.) Lukács 2, 3. szerint a nép-
számlálás végett mindenki saját városába ment. 
Hogy ezt nem ő gondolta ki, mutatja nemsokára a 
Lukács után kiadott edictum. Egyebekben a párhu-
zam a kereszténység bölcsője és Egyptom között ki-
tűnik a többi papyrusokból, melyekben a palesztinai 
népélet vonásait látjuk. Az irgalmas szamaritánus, 
a kérő özvegy, a tékozló fiú parabolái mind-mind 
előjönnek. Az összekötő kapocs azonban az evangé-
lium és a világ között Diessmann szerint nem a 
felső, de az alsó rétegekben keresendő. A mint az 
Egyptomban fölfedezett papyrusok a synoptikusok 
kulturvilágába világítanak be, épen így Kis-Azsiának, 
a görög és délolasz városoknak fölfedezett világa 
szent Pál világnézetébe vezet be. 

Védi ezután az antik világot. Az egyházatyáknál 
szerinte sok a túlzás. Szent Pál látta az antik világ 
fényoldalait is. Az egész antik világon vallási vonás 
vonul végig. Ha átmennénk az összes emlékeken, 
arra a meggyőződésre kellene jutnunk, hogy az ókor 
emberei egészben vallásosak voltak. Különösen a 

görög zsidóság alapozott a kereszténységnek. Az em-
lékek a lelket tárják föl, a missiók objektumát. íme 
ezek megmentésére irányult a kereszténység. Ez az 
első tárgy, nem pedig a régi világnézet leküzdése, 
nem spekuláció. Krisztus által alkotott tékozló fiú és 
Antonius Longos között ki nem látja a nagy hasonló-
ságot? A papyrusok és újszövetség lelkülete ugyanaz. 
Szent Pál és a többi apostolok koruk kulturális, 
vallási és jogi fölfogásával tisztában vannak és azt 
érvényesítik. A régi gyógyítási formulák sem voltak 
ismeretlenek az apostolok előtt. A ki attól fél, hogy 
ezek által az egész újszövetséget leromboljuk, hason-
lítsa össze pl. 2. Kor. 12-öt M. Julius Apellas fölira-
tával. Apellast jó pénzért meggyógyítja Asklepises, 
szent Pálnál pedig testi gyógyulás helyett lelki meg-
erősítést nyer a beteg. Tehát Pál itt egyszerűen 
ethikai ízt ad a dolognak. Az ethikai szabályoknak 
egész sora a zsidó és pogány ethikára támaszkodva 
keletkezett. A rabszolgák elbocsátása régi görög szo-
kás. A rabszolgáknak a régi keresztény egyházban 
szokásos elbocsátása nem egyéb, mint a régi görög 
szokás elkeresztényítése. A kettő között áll szent Pál, 
ki azt megmélyíti és Krisztus megváltói munkájának 
alapjává teszi. Szokás volt — így szól —- a görögök-
nél a rabszolgák fiktiv eladása valamely istenségnek. 
Az eladó kapott a templompénztárból bizonyos ösz-
szeget, az eladott pedig az istenség védence lett. így 
értelmezendő azon gondolat, mely szent Pálnál (Róm. 
6, 17., Tit. 3, 2; Gal. 4, 1—7. stb.) gyakran fordul elő 
és a hol a rabszolgai állapotból való megváltásról 
szól. Hogy a szabadságot újból el ne veszítsék, azért 
figyelmezteti őket, hogy ne tegyenek mindig úgy, 
mint akarnak (Gal, 5, 17.). Az összes szabadságsza-
vak, különösen a ôTOÀùxpwatç ebbe a gondolatkörbe 
tartozik, mint a hogy Chrysostomus is (Róm. 3, 24.) 
rámutatott erre. Szent Pál igen jól ismerte a váltság-
díjat (Márk 10, 45; Máthé 20, 28.). Ennek visszhangja 
(Tim. 2, 6.), hol Krisztus váltságdíjul adta magát. 
A mai dogmatizáló exegesis nem egyéb, mint az 
eredeti gondolatnak elhomályosítása. Az eredeti gon-
dolat ott van a rabszolga-elbocsátó aktákban. 

A római jog ismerte a más nevében való cse-
lekvést. Philem. 10-ben Onesimusért kezességet vál-
lal; ez a görög jog által ismert helyettesítése az 
atyának a fiú által. így az apostolok ezen gondolata 
nem idegen világ. A görög SiaíWjx7]-nek szövetséggel 
való fordítása egészen önkényes. Ez annyit jelent, 
mint Testamentum. Ezzel azonban nem egyszerű 
szócseréről van szó, hanem arról, hogy a keresz-
ténység a kegyelem, vagy pedig a cselekvés, a tett 
vallása. Arról tehát, hogy szent Pál kereszténysége 

I ágostoni-e vagy pelagianus? 
! i A kereszténységben nyilvánuló nagy ellenszenv 
?! a császártisztelet ellen valószínűleg a zsidó mono-

theismus öröksége. Krisztus Caesart és az Istent egy-
jfí más mellett nevezi meg. De az Apocalypsisben már 
fi ! minő szenvedélyes a hangulat a császár-kultusz el-
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len! Ez szerzőnk szerint abban leli magyarázatát, 
hogy Krisztus szava és az Apocalypsis között évtize-
dek vannak, melyek az elnyomatást mind jobban 
érezték. A kereszténység a római intézkedésekkel 
megbarátkozott. Mutatja ezt, hogy a leveleken ott 
van a császár pecsétje : a charagma. A kultuszjelvé-
nyekkel a monotheistikus lelkiismeret Krisztust ru-
házza föl. így jön létre a polemikus párhuzam a 
császár és a Krisztus-kultusz között. A Ssôç és ha-
sonló kifejezések ébresztik föl először az ellentétet. 

Szent Pál, hogy a keresztény vacsora lényegét 
megmagyarázza (1. Kor. 10,19—21.), a pogány vallá-
sos lakomákra gondol. A xupcaxó? (Úrnap, vasárnap) 
a papyrusokban szintén ösmeretes. A OTDTYJÇ (világ-
megváltó) jelzőt, mellyel szent János (4, 42.) ruházza 
föl Krisztust, a föliratok szerint: Julius Caesarnak, 
Augustusnak, Claudiusnak tulajdonították. Az àpytepeùç 
bizonyára a zsidó főpapságból ered. Az euayys^ov a 
császárkultuszban is ösmert szó pl. Augustus császár 
születésnapja. Sőt Augustus epiphaniájáról is ol-
vasunk. 

A kereszténység jellegéhez tartozik, hogy komo-
lyan vette a vallást. Az újszövetség a maga létét nem 
a theologiának, de a vallásnak köszöni. A theologiai 
okoskodás a naiv vallási, prophetikus és kultusz 
elem mögött háttérbe lép. Jézus tractatusokat nem 
gondolt ki. Nem tartozik Origeneshez, szent Tamás-
hoz, Schleiermacherhez. Szent Pál nem talált föl 
dogmát, de tanuja Krisztus életének. Szóval nyelvi 
és fogalmi tekintetben a kereszténység és antik világ 
között sokkal nagyobb a rokonság, mint az ellentét. 

Különösen a csodák által kerül az antik világ 
környezetébe az újszövetség. Diessmann szerint az 
újszövetségnek hazájába való visszaállítása, az egész 
bibliának megjavítását és a kereszténységről bírt 
fogalmunk megmélyítését jelenti. Hogy jó exegeták, 
prédikátorok lehessünk, az ásatások eredményeit is-
mernünk kell. A kereszténységet, mint a theologusok 
és zsinatok történetét tárgyalták eddig, pedig ez az 
alsóbb rétegekben keresendő. Minél több textust kell 
publikálni, azután ezeket földolgozni. A historikus 
és pszichologikus exegesis megérteti, miért kellett a 
Krisztus-kultusznak világvallássá lennie. 

Vagyis, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy Deiss-
mann az újonnan fölfedezett textusokból minő tanú-
ságot von le, akkor erre egészen röviden így felel-
hetünk: az igazi kereszténység a görög-zsidó-római 
vallási fölfogás általánosítása. 

Nézzük ezek után, hogy joggal vonhatja-e le ezt 
a tanulságot? 

II. Előbb néhány inkább általánosságban mozgó 
megjegyzést kell tennünk. 

Szinte fölösleges talán megjegyezni, hogy Deiss-
mannak túlvakmerő rendszerére azért volt szüksége, 
mert a biblia természetfölötti elemét a priori kire-
keszti. Ez a célzat fölfogása egész folyamatában 
látszik. De ezt nviltan is kijelenti, midőn ezt mondja: 

a csodák által a kereszténység egész az antik világ 
körébe lép. A mivel azt akarja mondani, hogy 
Krisztus és az apostolok mindazon tettei, melyeket 
mi, mint csodákat tárgyalunk, nem egyebek bűvészi 
fogásoknál. Bizonyára az említett bűvészkönyvből 
tanulták el ezt az apostolok, vagy mondjuk: innen 
merítették a bibliai írók. Természetesen nem bocsát-
kozhatunk itt a csoda mibenlétének és lehetőségének 
fejtegetésébe. Ez túlmenne a tárgyon. Egy megjegy-
zést teszünk csupán. Minden tudományos munkától 
jogosan elvárhatjuk, hogy ne elégedjék meg egyszerű 
kijelentésekkel, minő pl. az, hogy az apostolok bizo-
nyára ismerték a régi görögök bűvészi mutatványait. 
Diessmannak elő kellett volna vennie egy-egy görög 
textust, mely gyógyításokról szól és azt össze kellett 
volna hasonlítania valamely bibliai csodával. Mert 
joggal ismételhetjük itt Nakel szavait, melyeket az 
ószövetségi problémák bírálatánál mond, hogy a 
hasonlóság még nem jelent azonosságot. Ha a ha-
sonlóság azonosságot jelentene, akkor az ószövetség 
természetfölötti eredetét a Marduk meg Adapam és 
más mythosok és eposzok segítségével már régen 
megdöntötték volna. Pedig épen ezek alapos meg-
vizsgálásánál kitűnt, hogy egész világ választja el 
egymástól a két fölfogást. Különben Diessmannál 
mindenütt ezen igazán könnyelmű eljárást látjuk. 
Pl. Az éxxÁTjaca szónak a nem keresztény föliratokban 
való előfordulása neki teljesen elegendő arra, hogy 
ezen szónok egész keresztény fogalmi körét meg-
döntse és az egyházból, mint szervezett testületből, 
egyszerű gyülekezetet teremtsen. Szent János Aôycç-àval 
még könnyebben bánik el. Arra sem tartja ér-
demesnek, holott e kérdésnek egész irodalma van, 
hogy valami textust hozzon föl állításának bizonyí-
tására. Egyszerűen azt mondja, hogy közönséges szó. 
Pedig a kérdés súlypontja ott van, vájjon a pogány, 
a görög ugyanazt a tartalmat fejezte-e ki vele, mint 
szent János? Erre még rá fogunk térni. 

Hadzsega Gyula dr 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán. <in.) 
A hittudományra gyakorolt jótékony, apostoli, 

újjáalkotó hatásának bemutatása után, sorát kell 
még pedig itt ejtenünk annak a sajátságos, igazán 
unicumnak tekinthető ténynek, mely abban csúcso-
sodik ki, hogy Hofbauer atya, a ki világi tudomány-
nyal és szépirodalommal szakszerűen maga soha 
nem foglalkozott s ezen a téren egy karcolást sem 
tett saját kezével, úgy tűnik fel élete alkonyán, mint 
egy hatalmas, egész Németországra, sőt annak hatá-
rain túlra is kiterjedt német tudományos és iro-
dalmi iskola1 valóságos lelki atyja, vagyis annak 
felsőbbséget, szellemet adó sugalmazója, szóval szellemi 

1 A romanticizmus úttörői a költészet terén Angolország-
ban Byron, Franciaországban Hugo Viktor. 
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vezére.1 Ertjük itt az ú. n. romantikus iskolát, a mely 
a klasszicizmusé mellett külön medret vájt magának 
a német irodalom talajában. 

Nekünk itt lehetőleg röviden, három dologra 
kell világosságot derítenünk: mi volt a romantikus 
világnézet általában s hogyan került az Bécsbe ? azután 
hogyan befolyásolta ezt az áramlatot Hofbauer atya ? 
végül mi volt az ő apostoli befolyásának csúcspon-
ton az eredménye? 

A romantika az antik pogányvilág utánzásából 
kifejlett klasszicizmus visszásságaiból keltett reakciója 
az európai kulturnemzeteknek, vagyis világnézlet 
világnézlettel szemben, a melyeknek tartalma és 
szelleme is más-más. Mikor a renaissance-ból fakadt 
klasszicizmus — például a németek lakta földön -— 
a XVIII. század végén a keresztény mult minden hagyo-
mányával szakítva az ú. n. Aufklarungban tetőpontját 
érte el és például József császár régi pogány imperia-
lisztikus mintára megalkotta az egyházat az államba 
beolvasztani akaró jozefinizmust, Schiller pedig, a 
mint ezt egy hires mondása örökíti meg, a teljes 
vallástalansághoz való csatlakozását vallástisztelettel, 
mint indítékkal okolta meg: akkor a való élettel, 
vagyis a népek történetének folytonosságával kiáltó 
ellentétbe került aufklärista világnézlet, kivált mikor 
a nagy francia forradalom vérontásai és egyéb 
szörnyű tettei is bekövetkeztek, sok szunnyadó 
kebelt felrázott és az undor bizonyos nemével, mond-
juk csömörlettel töltött el, kik ennek következtében 
a klasszicizmustól, a pogány antik minták vakbuzgó 
követésétől, e követés szolgai szellemétől nagy el-
tökéltséggel elfordultak, annak uralmát magukról 
lerázták, és attól szabadon kezdtek tudományban, 
irodalomban, művészetben népük múltjával, jelenével 
és jövőjével foglalkozni. Ez az irányzat csakhamar 
hatalmas áramlattá fejlődött Németországban, mely 
új vérpezsgést keltett az egyház eldermedt testrészei-
ben és rendkívül sok és tekintélyes protestáns embert 
hozott magával át a katholikus egyházba.2 

1 Németország kultúrtörténetében ez a fensőbbséges 
hofbaueri befolyás az ú. n. romantikus irányra, vagyis köz-
életi áramlatra, oly jelentős közérdekű tényező, hogy avval 
a német kulturtörténelem nem szűnik meg még mindig fog-
lalkozni, mert érzi, hogy arról még nincs elmondva minden. 
Legújabban Johannes Eckardt tette ezt az ügyet szóvá «Clemens 
Maria Hofbauer und die Wiener Romantikerkreise am Beginne 
des 19. Jahrhunderts» cím alatt a «Hochland» 1810/1-iki 1. s 
következő füzeteiben. Szerző felderítő szolgálatokat végez 
akörül, hogyan befolyásolta Hofbauer atya a romantikusok 
bécsi körét. Szolgálatainak mi is hasznát vesszük. 

2 Der energische Kampf, írja Joh. Eckardt, den die 
romantische Bewegung an der 18. Jahrhundertwende gegen 
jene Aufklärung führte, in welcher die Religion in der Sitt-
lichkeit (L. Schiller említett mondását), die Kirche in dem 
Staat aufging, das Menschheitideal zur Weltbürgerlichkeit 
wurde, erweckte und belebte die Ideale der Religion, der 
Kirche und der Nationalität. Je schärfer der historische Blick 
der Romantiker wurde, je mehr er sich bemühte, die Gesamt-
heit das Mittelalters zu erschauen, desto stärker drängte 

Mikor és hogyan kezdett a romantikus világ-
nézlet Ausztriába, illetve Bécsbe beszivárogni s mennyi-
ben volt itt számára a talaj elkészítve egyfelől, más-
részről pedig mennyi és milyen akadályokkal kellett 
neki a császárvárosban1 megküzdenie: annak tüzetes 
ecsetelése nem ide tartozik. Legnagyobb akadálya 
a romantikának Bécsben2 maga az uralkodó joze-
finisztikus aufklärista állampolitika volt, a melynek 
az ottani lélekölő cenzúra következtében úgyszólván 
rabszolgaságos szolgaságában sinylődött minden: 
tudomány, irodalom, közoktatás úgymint a vallás s az 
egyház maga.3 A ki például az irodalmi alkotások tekin-
tetében másképp gondolkodott és működött, mint az 

sich den Romantikern ein einheitlicher kirchlicher Begriff 
auf. So formulierte Novalis schon in Jahre 1799 in seinem 
Aufsatze «Die Christenheit oder Europa» (Europa=Christen-
heit) ein kirchlisches Programm, das dem katholiclien ähnelt. 
Die Ehrfurcht des romantischen Geistes vor historischen 
Zusammenhängen, seine tiefe Sehnsucht nach einer einheit-
lichen Religion brachten ihn dem Katholicizmus nahe. Da-
durch war die literarische Bewegung zu Anfang des 19. 
Jahrhunderts mit jenem Glauben in Fühlung gekommen, 
dessen Vertreter (a katholikus egyháziak és világiak) in der 
Literatur damals eine untergeordnete Rolle spielten. Jetzt 
trat das katholische Element in den Vordergrund. Es ist ein 
Erfolg des romantischen Geistes, dasz sich in Münster um 
die katholische Fürstin Gallitzin, in Landshut und Regens-
burg um den Bischof Sailer Kreise bildeten, denen einer-
seits Fürstenberg, Oderberg, Hemsterhays, Hamann, Stollberg, 
Claudius, Jacobi und Goethe, andrerseits Wittmann und 
Diepenbrock angehörten. Ein dritter Kreis bildete sich in 
den Jahren 1808—1820 in Wien. Hochland, 1910/1. 1. Heft, 17. 1. 

1 Nincs a földkerekségén, Rómát és Konstantinápolyt ki-
véve, város, a hol különféle, nem császárok, de császárságok 
váltakozása tette volna mintegy öröklétüvé a város »császári» 
jellegét és hírnevét. A német-római császárság fölbomlása 
után megszületett az ausztriai császárság, a mely nem en-
gedte Bécset a Kaiserstadt büszke öntudatábúl kiesni. Ma-
gyarországnak az új bécsi császári átalakulás még sok 
gondot fog okozni. Egy pillantás azonban Rómára és 
Konstantinápolyra mindenkit megnyugtathat az iránt, hogy 
lemondásra, kétségbeesésre Magyarországban nincs ok, csak 
a nemzet maga alatt ne vágja a fát. 

2 A mi a német romantikusokat azidőtájban Bécsbe 
vonzotta, az volt, hogy a német-római császárság romjaiból 
kiemelkedett (1804.) nagy politikai újdonság, az ausztriai 
császárság, a nagy újdonságnak és egykorú régiségnek együt-
tes varázsával hatott a német kedélyekre, annyira, hogy 
akkor minden német Bécset tartotta nemcsak Németország, 
de egész «Európa szioé»-nek. «O wie sinkt, írja Haschka 
1808. nov. 12. és 14-én Reinholdhoz intézett levelében a 
Bécsbe áttelepedett romantikusokról, o wie sinkt Berlin bei 
ihnen vor Wien nieder. Sprich Du nur selber mit ihnen über 
Wien! Dir wird dein Herz schwellen bei dem, was sie dir 
Gutes und Liebes von unserer Hauptstadt erzählen werden». 
Hochland, 1910. I. H. 21. 1. És Dorothea von Schlegel ezt 
írta akkor Caroline Paulusnak Würzburgba : «Ich sage dir, es 
ist jetzt in ganz Deutschland kein Heil, als unter dem Hause 
Österreich». Dr. T. M. Raich, Dor. v. Schlegel stb. I. 1C6. 

3 Der ärgste Feind der Romantik war aber die alte Auf-
klärung, die bis ins zweite Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 
die österreichische Literatur beherrschte. Sie stand der ka-
tholischen Romantik diametral entgegen und befeindete sie 
aufs grimmigste. Eckardt i. m. 18. 1. 
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uralkodó aufklärizmus dermedt klasszicizmusának 
vorsriftje tartotta, az szórul-szóra - «kiállhatatlan» 
volt a XIX. század elején Bécsben.1 

Hogy a keresztény vallás karjaiba részint kíván-
kozó, részint már kapaszkodó romantikának a zsar-
noki szellemű jozefinizmussal szemben Bécsben tért 
foglalnia és befolyásos, a bécsi kongresszus idejében 
döntő szerephez jutnia sikerült, azt Eckardt meg-
állapítása szerint a romantika Hofbauer atya vál-
lainak, vagyis hatalmas apostoli befolyásának köszön-
heti. Csak akkor vergődhetett, — mondja Eckardt, — a 
romantika Bécsben zöldágra, mikor a Hofbauer atyától 
vezetett vallási küzdelem az «Aufklärung» ellen 
sikereket ért el.2 

De hogyan kell ez utóbbi mondást érteni ? 
Vagyis hogyan tette Hofbauer atya a romantikát a 
jozefinisztikus államfelség légkörében érdeklődés 
tárgyává s végül udvarképessé és szivesen látott 
vendéggé? Ez a nagy kérdés itt most. Hiszen ő maga, 
a mint láttuk, sem tudós, sem író nem volt. Mit tett 
a romantikusokkal, hogyan befolyásolta az ő ren-
geteg világi tudományukat3 és a legfényesebb igé-
nyeket is kielégítő, sőt mesésen meglepő szépirodal-
mukat addig, hogy azt az «Aufklärung» föliilmulha-
tatlannak tartott varázsától megtörni és oda, a hova 
az való volt, sötét háttérbe szorítani lett képes? 

Breznay Béla dr. 

1 Erre nézve igazán klasszikus tanu Lorenz Leopold 
Haschka, a Tereziánum akkori minta-esztetikusa, az osztrák 
néphimnus szövegének szerzője, ki 1803. febr. 20-án a roman-
tikusokról Reinhold barátjához így í r t : «Und dann welch 
ein Ton, bei allen Musen und Grazien (ime a klasszicizmus !), 
welch ein Ton herrscht in ihren Zeitschriften, welch ein 
Übermut, welch ein Bauernstolz, welch eine Sack- und Pack-
Träger-Rhetorik ! 0 

Fichte, Schelling, Hegel, 
Goethe, Tieck und Schlegel, 
Ihr zweimal drei göttlichen Flegel ! . . . 

In des Schlegel Schriften (ő volt Bécsben, sőt azontúlnan 
a romantikusok feje) liegt Wahres und Falsches. Weisheit 
und Torheit so nahe, so dick neben- und untereinander, 
wie in dem Gehirne eines Philosophen, der zum Narren 
geworden ist. Die Burschen sind mir unaustehlich». A «Gott-
erhalte» Istent, Glaubensstützet, «égi kéz»-t emlegető szövege 
azt a látszatot alkalmas kelteni, mintha Haschka, a szerző, 
valami nagyon vallásos, ájtatos és papos ember lett volna. 
Ép ellenkezőleg. 0 papgyülölő, templom, és imakerülő auf-
klärista volt lelke legmélyéből. Bizonyítja ezt egy levele 
1804. dec. 5-éről, a melyben Reinhold barátjának ezt í r ta : 
«Unser guter, guter Kaiser ! . . . Es hält ihn eine gleisznerische, 
verächtliche Pfaffenpartei umarmt, die sein zartes Gewissen 
frevelhaft ängstigt». (Hochland, id. füz. 22. 1.) Ennek az em-
bernek ajkain Isten, hit, égi kéz — csak byzantinus frázisok 
voltak a császári kegy hajhászásában. 

3 «Die Romantik konnte sich (in Österreich) erst durch-
setzen, als der Kampf gegen die Aufklärung Erfolge hatte». 
Hochland, id. füz. 18. 1. 

3 Mekkorra térre kiterjedt világi tudomány befolyásáról 
van itt szó, ennek főltüntetésére elég legyen csupán Fried-
rich Schlegel és Adam Müller tudományos és irodalmi ha-
gyatékára utalni, a mely hagyatékban Schlegelé a bölcselet és 

J hieroglifák és a rosettei kő-
A hieroglifa szó az érthetetlenség, megfej thetet-

lenség fogalmát fejezi ki még most is, bár csaknem 
egy század mult már el azóta, hogy az addig igazán 
érthetetlen és megfejthetetlennek látszó hieroglif-írást 
mégis megfejtették és azóta értik is. 

Napoleonnak egyptomi hadjáratához fűződik e 
nagyhorderejű esemény.1 1799-ben ugyanis Bouchard 
mérnök egy körülbelül 3 méter magas és egy méter 
széles fekete gránitkövet talált a Bosette (Reschid) 
melletti sáncmunkálatok közben, mely hármas felira-
tával méltó feltűnést keltett.2 A felső részben az ősi 
hieroglifákkal, a középsőben a későbbi népirással 
van megörökítve ugyanaz, a mit az alsó részben görög 
szövegben olvashatni. Az egyptomi papságnak egy 
határozata ez, melyben isteni tiszteletadást rendelnek 
el Ptolemaeus Lpiphanes királynak, a haza felvirá-
goztatása körül szerzett sok érdemeinek jutalmául. 
Minden templomban tehát állítsanak neki szobrot 
és őrizzék e határozatot az említett három nyelven 
kőbe vésve. így rendelkezik a görög szöveg 54 sorban. 

Az utóbbi intézkedés egyúttal kétségtelenné tette, 
hogy a másik kétféle szöveg is ugyanazt tartalmazza 
s ép ennek alapján láttak hozzá az összehasonlítás 
sikerrel kecsegtető munkájához. Az arabs kutatásai-
ról akkor már hírneves Sylvestre de Sacy hangoz-
tatta legelőször, hogy a tulajdonnevek képezhetik a 
legbiztosabb kiindulási pontot; utána Barthélémy 
azt a véleményt kockáztatta, hogy a körrel körülírt 
nevek valószínűleg királyok nevei, a mi igazolást is 
nyert és megállapította, melyik képcsoportozat felel 
meg a görög szövegben említett Ptolemaeusnak. 
A svéd Akerblad még tovább ment, azt állítván, 
hogy a képcsoportok betűkre oszthatók fel. Az angol 
Young végre 1814-ben már fordításra is vállalkozott 
és azt nyilvánosságra is hozta. 

De a talány még nem volt végleg megfejtve. 
A rosettei lelet ehhez nem volt elég. Az ásatások 
azonban meghozták a még szükségeset. Philae szige-
tén ugyancsak találtak egy emlékkövet hieroglif és 
görög felirattal, melyben Kleopatra neve szerepelt. 
A francia Champollion tehát a rosettei Ptolemaeus 
képcsoportozatot egybevetette a Kleopatra képcsoport-
jával és bámulatosan biztos eredményre jutott. A Kleo-
patra-csoportban u. i. az első kép egy háromszög. 
Ennek tehát k-nak kellett lennie, a minthogy a Ptole-
maeus képcsoportban nem is fordult elő. 

A második hieroglifa oroszlánt ábrázol, melynek 
l-t kellett jelentenie. S valóban a Plolemaeus kép-
csoportban a 4. helyen szintén oroszlán látható. Az 
oroszlánképnek betüértéke tehát minden kétséget 
kizárólag meg volt állapítva. 

polyhistoria, Mülleré főleg az államtudományok körében 
valóságos külön-külön könyvtárt alkotnak. 

1 Fischer : Heidenthum u. Offenbarung. Mainz 1878. p. 252. 
2 Jelenleg a londoni múzeum birtokában van. 
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A harmadik kép nádlevelet állít elénk, melynek 
e-vel kellett egyenlőnek lennie. S ime, a másik kép-
csoportban az 5. helyen tényleg szintén látható, a 
7. helyen pedig kétszeresen, a miből Champollion 
helyesen következtette, hogy kettős alakban ae-1 
vagy aí-t jelent. 

A negyedik hieroglifát nem tudták biztosan 
meghatározni. Champollion virágnak nézte vissza-
hajtott szárral; ellenben Brugsch, Ebers és mások 
kötélnek. A Kleopatra név alapján o-val tétetett 
egyenlővé, a mit a későbbi kutatások szintén meg-
erősítettek, a minthogy a Ptolemaeus képcsoportban 
is a 3. helyen látható. 

Az ötödik hieroglifa époly négyszög, mint a mi-
lyent a rosettei feliraton első helyen látni a Ptole-
maeus-képcsoportban. Itt is biztosan volt tehát p 
jelentménye megállapítható. 

Ép oly biztossággal állapíttatott meg a hatodik 
helyen látható sets képnek a jelentménye, mert egy-
részt a rosettei képcsoportban nem fordul elő, más-
részt pedig a Kleopatra-képcsoport utolsó helyén 
ismét látható. 

A hetedik hieroglifa kezet ábrázol és t-ve 1 téte-
tett egyenlővé, annál is inkább, mivel a kopt nyelvben 
a kéz tot szóval jeleztetik. A Ptolemaeus-képcsoport-
ban ugyan félkör látható a 2. helyen. Ámde a Kleo-
patra név után szintén látható e félkör, miből 
Champollion helyesen következtette, hogy az a nőnem 
jelzésére is szolgál, melynek kopt névelője t. Ebből azt a 
további helyes következtetést vonta Champollion, 
hogy ugyanannak a hangnak többféle jele, képe 
is van. 

A nyolcadik hieroglifának r-ben való megállapí-
tását is a száj — melyet ábrázol — kopt neve erő-
sítette meg. Mert a koptban ro szó jelenti a szájat. 

A Kleopatra név hieroglifái ilyképen biztosan 
és helyesen meg voltak fejtve. A Ptolemaeus névből 
az 5. és 9. hieroglifa maradt bizonyíték nélkül. De a 
megfejtettek alapján joggal azonosíttatott az előbbi-
nek jele — behajtott könyök — m-mel és a másiké — 
széknek támlája — s-sel. Ezzel tizenkét hieroglifának 
jelentése meg volt állapítva. 

Champollion persze nem nyugodott. A jónak 
bizonyult úton tovább haladt és 1824-ben «Précis 
du système hiéroglyphique» cimű müvében már szép 
sikerekről számolhatott be és bizonyos szabályokat 
is állapított meg a kutatásokra nézve.1 Kár, hogy ez 
a lángelme korán kialudt. 1832-ben halt meg 42 
éves korában, miután még halálos ágyán az első 
egyptomi nyelvtant fivérének tollba mondotta. Sikerei 
és művei azonban iskolát teremtettek, melyben csak-
nem minden nemzet képviseltette magát. Champollion 
160 hieroglifájából, melyet megfejtett, több ezer lett, 
úgy, hogy jelenleg csaknem valamennyi ismeretes 

1 Vigouroux-Ibach : Die Bibel u. die neuere Entdeck. 
Mainz 1885. I. 121. 

és Ebers1 szerint egy szentpétervári egyptologus 
jelentéktelen eltérésekkel fogná ugyanazt a papyrust 
lefordítani, mint egy kollegája Kairóban. 

A hieroglifák megfejtésével pedig a tudomány 
s nevezetesen a biblia nagy hasznára megnyílott 
előttünk Egyptom egykorú története. 

Babura László dr. 

Jlpathikusok-e a mi szentjeink? (in.) 
Legújabban a lutheránus E. Lehmann tárgyalja 

«Mystik im Heidenthum und Christenthum (Leipzig, 
1908.)» cimű népszerű munkájában a kath. szentségesz-
ményt stoikus-kantián, illetőleg lutheránus megvilágí-
tásban. Az apathiát a kath. szentek példáin igyekszik ki-
mutatni. Abból a lutheri elvből indul ki, mely az 
embert minden jóra képtelennek tartja, azért a «sola 
fides iustificat» alapján csak a Krisztus érdemeinek 
palástjába burkolózásban látja a megigazulást. Ha 
mégis a kath. szenteknél nagyfokú hősiességet lát s 
az Isten felé törekvésükben csodálatra méltó szen-
vedélyességet vesz észre, kigúnyolja, visszataszítónak 
mondja. Nem tudja másnak betudni, mint beteges 
gőgnek, melynél fogva folytonos böjtökkel és meg-
tagadásokkal magukat teljesen érzékleleníteni töre-
kesznek, ki akarják magukból irtani az emberi ter-
mészetet, hogy így erőnek erejével eltüntessék az 
Isten és ember között tátongójvégtelen űrt. «Vereini-
gung»-ra törekesznek, mint ő mondja, nem pedig csak 
«Gemeinschaft»-ra az Istennel, vagyis istenek akar-
nak lenni, nem csupán isteniek. S szerinte ezt az-
által akarták elérni, hogy tökéletes apathiával, saját 
személyes emberi énjüknek az istenségbe való teljes 
összeolvasztására törekedtek. Szóval a mi összes szent-
jeink pantheista irányzat szolgálatában állottak és 
szöges ellentétben voltak az evangeliumi keresztény-
séggel. «Az evangéliumi kereszténységben, úgymond, 
minden személyiséget és szabadságot lehel. Az Isten 
és az ember közti különbségnek tudatában van. Az 
erős különbség jó és rossz között, Isten és ember, 
természet és szellem közt érintetlenül fönnáll. Az 
evangélium nem merészkedik arra, hogy eme különb-
ségeket megszüntetni akar ja ; de igenis azok lehet-
séges következményeit. És pedig, a mennyiben közös-
séget állít föl : közösséget a jók között, közösséget 
Istennel, közösséget, nem egyességet az az alap-
különbség kereszténység és misztika (a Lehmann 
felfogása szerint való szentség) között».2 

Szóval mégis csak furcsa szerzet voltak azok a 
szentek. Valami természetellenes állapotba ringatták 
magukat. Önsanyargatások által kiirtották magukból 
az emberi természetet. 

íme az érem egyik oldala. Protestáns megvilá-
gításban. Mert embert látni természetes emberi vo-

1 Ebers : Aegypten u. die Bücher Moses. I. 9. 
2 I. m. 59. o. " 
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nások, szenvedélyek, ösztönök, vágyak nélkül, rész-
vétlenségben minden iránt, a mi «az embert» ér-
dekli : valóban visszataszító. 

De lássuk az érmet másik oldaláról. Kath. meg-
világításban. Kedvezőbb fölfogással. 

A keresztény aszkézisnek a pogány schámánok, 
fakírok és dervisek aszketikus gyakorlataival való tel-
jes azonosítása a szándékolt pantheisztikus egyesülés 
alapján nem állja ki a kritikát. Ily törekvések az 
istenséget oly anthropomorf alakban, érzület- és 
gondolatvilággal elképzelő pogány misztikusoknál 
tényleg megvoltak; sőt a kereszténységben az egyes 
túlzó eretnek aszkétáknál sem vehető tagadásba. 
Ellenben teljesen hiányzott ezen irányzat a Lehmann-
tól tanulmány tárgyává tett józan keresztény miszti-
kusoknál (így szent Gergely, assisi szent Ferenc, szent 
Chantai Franciska, szent Terézia stb.), a kik koránt-
sem akarták eltüntetni az Isten és köztük tátongó vég-
telenséget. Krisztus példájának követése által csak 
hasonlók akartak lenni Istenhez. De nem a lényegét 
tekintve, hanem csak gondolat- és érzületmódban. 
Isten fiainak érezték magukat. Hát méltókká akar-
tak lenni e névre. Uralkodtak önmagukon. Mert az 
Isten úrrá teremtette az embert. Nem a szenvedélyek 
parancsoltak nekik, hanem ők parancsoltak szen-
vedélyeiknek. 

De lássuk a vádakat egyenként és részletezve. 
Apathikusok a szentek, mondja Lehmann. Mert a 

világból el-kivonultak a magányba. De nincs-e igaza 
Eötvösnek,1 a midőn ezt í r ja : «Vannak az emberi 
életben állapotok, melyekben a magány szükségessé 
válik. Ha szivünk érzi, hogy gyönyöre nagyobb, mint-
sem hogy valaki fölfoghatná vagy ha boldogsága 
romjain állva sejdíti, hogy keservét senki nem ért-
heti : a szív inkább magányba vonul vissza, inkább 
magányosan hordja nehéz terhét, sem hogy idegen-
nel osztaná.» 

S hozzá tehetjük : a szív, a lélek a magányban 
talál igazán önmagára ; azt a boldogabb, melegebb, 
Istent kereső énjét ott találja föl igazán! 

Ezt az ént az élet zsibvásárában egészen elfeled-
tetik az emberrel a minden oldalról lelkére toluló 
ezernyi benyomások, olyannyira, hogy az emberi 
lélek voltaképen ezernyi láthatatlan, finom fonál-
szövedékének látszik. Csupa ráhatások kitevője. Pedig 
neki kellene e ráhatások fonalait tartania uralkodói fö-
lénnyel és szőni belőlük valami saját Ízlésének meg-
felelőbb benső világot. Szabad lehetne s mégis rab-
szolga. Parancsolhatna, de csak engedelmeskedik. 
E bilincseket egyidőre lerázni s önmagára találni : 
erre jó a magány. 

De többre is. A Magas-Tátra csúcsainak fönsé-
ges, örökös csendje éjjel leszáll a hegv lábához, a 
síkságra is. Mindenütt a fönséges nyugalom terjeng. 
Mert pihen az állat és az ember, a ki azt zavar-

1 Karthauzi, 819. o. 

hatná. Az Isten fölséges nyugalma is az ő magasz -
tosságával csak azt a lelket szállja meg, melyben 
nem hallatszik a köznapi élei zsibongása, pihennek 
benne az élet zavaró mozgalmasságai. Lezárta abla-
kát, elzárta érzékeit a körülötte elrobogó benyomá-
sok társzekérszerű zajától, melyeknek dübörgésétől 
se önmagát nem hallotta előbb, sem Isten szavát 
nem vette észre. 

Nem akar a külvilági benyomásoktól át- meg 
átlyukgatott szita- vagy rostalélek lenni, melyen nyom-
talanul átsziirenkeznek az Isten kegyelmes ráhatá-
sainak esőcsöppjei is. Bedugaszolja e lyukakat, el-
zárja érzékeit, hogy víztartó, azaz hogy kegyelemtartó, 
Isten választott edénye legyen a lelke. 

Sőt még több is. A kis patak vígan cseveg-cso-
bog. De malomkereket hajtani nem tud. Pedig megvan 
benne a képesség, de e képesség elaprózódik és el-
folv a gyorsan tovasiető pajzán vízerecskékben. Hogy 
gabonát őrlő-törő erő legyen belőle, le kell ereszteni 
a zsilipet, ezáltal meg kell szüntetni kedves csacso-
gását. Hadd gyűljék fel a sok csepp egyetlen tömeggé, 
mely zajtalan, de erős. A lélekben is szunnyad sok 
eleven erő, sok nemes energia. De elfolyik cseppek-
ben az élet apró-cseprő tevékenységében. A sok beszéd, 
nézés, érzéklés csip-csup tevékenység mindmegannyi 
lefolyó csatornája. Nem tud összegyülemleni. A ma-
gányban leereszti a lélek zsilipjeit. Akarata őrlő-törő 
erővé duzzad. Nemde Kölcsey is Parainesise jelszavául 
ezt í r ja : Csendes magányban fejlik a talentum? 

A szent a legelzártabb magányban sem hallgatja 
lomhán a hiszterikusok módjára folyton mozgó és 
zakatoló «malomkő gyanánt működő» képzeletét. Foly-
ton «lisztet is készít», mint szent Teréz magát kife-
jezi.1 Lisztet a világ, az emberek számára. Az az 
energia, mely a szent lelkekben a magányban fel-
gyülemlik, az az akaraterő, mely ott megedződött, a 
nagy világban csudás módon tud érvényesülni. Szent 
Terézia a magányban él s mégis a leggyakorlatiasabb 
szellem. A különben ellenséges indulatú Lehmann is 
kénytelen elismerni róla: «Ifjabb testvérei nemcsak 
arra kapnak tőle intelmeket, hogyan törekedjenek 
becsületes életre, hanem megtanítja őket arra is, 
hogyan kell az életet gyakorlatiasan megkezdeniük 
és a pénzüket jól gyümölcsöztetniük».2 Nem vesztette 
el érzékét a magányban sem a családi élet kötelékei 
iránt. Sőt csak felmagasztosultak, nyertek előtte érték-
ben. Atyját, anyját jobban szereti, mintha a világban 
volna. Mert megtisztult szeretettel : Istenben szereli 
őket. «Úgy éreztem, úgymond, hogy az égbe ragad-
tatom és legelőször atyámat és anyámat pillantottam 
meg ott.3 

Szent Chantai is, miután a cella magányába tért, 
sem szűnt meg leányainak és fiának kiházasílásáról 
gondoskodni. Oly megfontolással és bölcsességgel 

1 Joly i. ni. 87. o. 
2 Lehmann i. m. 128. o. 
3 Joly i. m. 125. o. 
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tette ezt, mely a világ zajában lehetetlen lett volna. 
Fájdalom, melyet fiának halála és leányainak balsorsa 
miatt érez oly nagy, oly heves, hogy saját életét is 
veszélyezteti. Magyar szent Erzsébetnél ugyanezt lát-
juk. Magányában is oly eréllyel küzdött fia és leányai 
földi érdekeiért, hogy sógorainak minden raffinált 
ravaszsága sem tudott kifogni e gyöngéd lelkű anya 
bölcsességén. S a mint korábban folyton azon törte 
a fejét ez a szent asszony, férjével együtt mint talál-
hatna módot arra, hogy lehetőleg sohase kelljen őt 
elhagynia, mert a krónikások szerint «jobban szeret-
ték» egymást, mint hinni lehet (supra quam eredi 
valeat), férjének halála után ugyanilyen szeretettel for-
dult magányából a szegények, koldusok, eladósodot-
tak, az elhagyatott betegek és haldoklók iránt. Meg-
történt vele, hogy koldus gyerekeknek is elment 
keresztanyául.1 Maga temette el a halottakat saját 
ágyának szöveteiben, utolsó alattvalójának koporsóját 
is magába szállva kikísérte. 

Azt hiszem, valamennyi szentnek nevében beszélt 
szent Pál, midőn azt mondja: «Kicsoda szenved közü-
letek, hogy én ne szenvednék? Kicsoda botránkozik, 
hogy én ne égnék?» 

A szentek csendes cellái a felebaráti szeretetnek 
valóságos központjai, tűzhelyei voltak. A szentek 
lelke a magányban először Isten felé fordult, hogy 
tele ivakodjékaző szeretetével. S mikor ismét vissza-
fordult a föld felé, a természetes emberi szereteten 
kívül egy uj szeretetet is vitt bele, melyet a Jézus 
szivével való érintkezésből merített. Ezen üj szerete-
tet jellemzi főképen a csudálatos érzékenység, a 
finom mimóza-természet. Nem volt az emberiségnek 
baja, nyomorúsága, mely nem ihlette volna ezeket 
az Isten szeretetével megdelejezett lelkeket és a leg-
nagyobb áldozatokra is fel ne lelkesítette volna. 
Mikor bold. D'Arc Janka csendes falujában hazájá-
nak nagy nyomorúságáról hallott, úgy szánakozott 
és fellelkesedett, hogy» ha száz apja és száz anyja lett 
volna is és lábait térdig le kellett volna járnia, el-
ment volna a haza megszabadítására». Sziénai szent 
Katalin kis cellájába a zavaros XIV. század legna-
gyobb eseményeinek szálai futottak össze. Onnan 
csinálta ő a történelmet, a mi pedig tudvalevőleg 
sokkal nehezebb, mint megírni. Az egész világ figyelme 
feléje irányult s várta tanácsait, leveleit. «Leveleit 
nem a szemlélődő jámborság folyton lángoló tűze 
jellemzi, hanem tanácsainak határozottsága, melyeket 
a legnehezebb ügyekben a pápának, a sziénai elül-
járóknak adott; majd a házasok kötelességeiről,majd 
az igazságosságról írt. Majdnem mindannyi össze-
függésben van azon megoldhatatlannak látszó poli-
tikai nehézségekkel, melyektől hazáját és az egyházat 
megszabadítani egyedül csak neki sikerült.»2 

Tóth Kálmán dr. 

1 Horn-Rada : Magyarországi szent Erzsébet élete. 
2 Joly i. m. 76. 

Luze rn . Svájc katholikus szivéből — vallási és Egyházi 
politikai dolgokról akarom ma a «Religio» olvasóit ér- világ-
tesíteni. Azt talán mondanom sem kell, hogy Svájc ^ro'njjtaï 
köztársaságnak történeti középpontja Luzern és a körü-
lötte, illetve mellette elterülő többi katholikus őskanton 
(Urkantone). Ez a vierwaldstätti vidék alapította a köz-
társasági polgári szabadságot. A többiek ezeknek a küz-
delméhez s vívmányához csatlakoztak. Tehát Luzernbői 
szólva, igazán Svájc katholikus szivéből szól az ember. 

Svájc katholikus szive és Németország katholikus 
része között időtlen idők óta vallásiakban erős össze-
köttetés és élénk közlekedés áll fönn. Tanúság erre az 
elmúlt év is. Míg a müncheni katholikusok, mikor 
arról volt szó, hogy a hitetlenségtől létében megtaga-
dott Jézusban való élő hitökről tegyenek az egész világ-
nak szóló tanulságot, Luzernból hoztak maguknak szó-
nokot, Meyenberg luzerni theologiai tanár és kanonok 
személyében : addig, valamivel később, de ugyancsak a 
mult esztendőben, a luzerni katholikusok viszont Re-
gensburgból kértek föl szónokot azokra a vallásos elő-
adásokra, melyeket a luzerni katholikusok Svájc ka-
tholikus szivében, az ő katholikus egyesületi házukban, 
minden évben meg szoktak tartani a maguk lelki meg-
erősítésére. Mert, a mint tüstént tüzetesebben fogjuk 
látni, a svájci katholikusoknak nagy szükségök van 
arra, hogy Luzern erős katholikus vár legyen Svájc 
területén. A Regensburgból meghívott szónok ezidén 
Wilhelm Reinhardt volt, a ki a zsúfoltig megtelt luzerni 
katholikus egyesületi házban a teremtésről, a pokolról, 
Isten tíz parancsolatjáról, a hatodik parancsolattal kap-
csolatosan a szüzességről és házasságról, végül a keresz-
tény tökéletességről általában remek előadások emlé-
két hagyta hátra. 

Ilyen fölvilágosító és fölvillanyozó előadásokat a 
luzerni katholikus egyesületi házban már vagy tíz esz-
tendő óta minden évben szokás tartani. Nagy harcra 
készülnek ugyanis a luzerni katholikusok ; edzeni kell ma-
gukat lelkileg. Mert miről van a szó ? Tüstént elmondjuk. 

Luzern városának 40.000 lakosa közölt 30.000 ka-
tholikus. Ez a katholikus többség azonban a város kor-
mányzásában csak névleg többség, mert a városházán 
radikális többség uralkodik. A katholikus lakosság nagy 
része alszik, vagy nyiltan a radikális rabigát húzza. Itt 
apostoli munkával buzgó hitéletre kell a katholikusok 
ezreit ébreszteni. E célra szükségesek a luzerni katholikus 
egyesületi ház katholikus előadásai. Igaz ugyan, hogy 
Luzernland vagyis Luzern város vidéke, a kanton né-
pessége, tősgyökeres buzgó katholikus nép ; ámde a 
mai mozgalmas élet bevándorlás és letelepedés útján 
sok protestáns elemet vegyít be a fő őskanton katholikus 
népessége közé és így már nemcsak a városban, de a 
vidéken is ébren kell lenni a luzern-kantoni katholiku-
soknak, hogy meglepetések ne érjék őket. 

Ilyen meglepetés következhetik be már ebben az 
1911-iki esztendőben, a mennyiben ezidén képviselő-
választások lesznek a Groszer Rat-ba és Regierungsrat-ba 
egyaránt, a midőn heves küzdelemre fog kerülni a do-
log a katholikus konzervatívok és a radikális párt 
között. A nagy kulturharc éve (1871) óta Luzern kan-
ton a katholikus konzervatív kantonok politikai veze-
tője. Negyven év óta Luzern kanton nagy eréllyel és 
okos körültekintéssel vitte elől Svájcban a katholicizmus 
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zászlaját. Ha inost radikális többség kerül a kanton 
élére is : akkor a többi kisebb kantonokkal könnyen 
végez majd a radikalizmus. 

* 

Mainz. Egy pillantás az új évfordulón a német ka-
tholikusok hitéletébe. — Az antimodernista eskü körül 
keletkezett sötét híresztelések közepette Miksa herceg 
szomorú esete — mely azonban nem bukással, hanem, 
mint egy fejedelmi személytől lehetett várni, tévedések-
ből való kiemelkedéssel végződött — mint váratlanul 
kicsattant villám bizony oly területre vetett futó fényt 
a német katholikusok hitéletében, a melynek meglétéről 
Németországban még a legjobbak s legokosabbak között 
is néhányan nem akartak tudni. Mind hiába, nagy fák 
nagy árnyékot vetnek. A német katholicizmus nagy, 
igen nagy tudása némelyek lelkére szédítőleg hat, s a 
nagy tudás nyomában ott sokszor nagy fölfuvalkodás 
szokott némelyek megejtésével mutatkozni. «Scientia 
non semper aedificat; scientia nonnunquam inllat.» Ha-
nem most hagyjuk a nagy fáknak nagy árnyékát ; lás-
suk inkább csak a német katholicizmus nagy fájának 
nagy termését s az épp most elénk hullt érett gyümöl-
csökből egyet-kettőt. 

Köztudomás szerint a németországi katholikusok 
ereje az ő régesrégi időkből korunkra átnyúló egyesü-
leti szervezettségükben rejlik. Jelenleg két ujabb és egy 
legújabb keletkezésű katholikus egyesületről Német-
országban kivánok itt megemlékezni. 

A legeslegújabb keletkezésű katholikus egyesület a 
világhirű nauheimi fürdő (Bad Nauheim) területén ala-
pított «Ketteier-társulat», azzal a szándékkal, hogy idő-
vel egész Németországot behálózza s mindenfelé oly in-
tézetet alapítson, a minőnek szervezése Bad Nauheim-
ben most van tervbe véve. Az új német katholikus tár-
sulat célja ugyanis házat vagyis intézetet (Ke(teler-Stift) 
alapítani, a melyben a nagynevű szociális úttörő néhai 
mainzi püspök szellemében szükséget szenvedő munká-
sok és gyermekek gyógyulást és menedéket fognak 
találhatni. A társulat épp most, újév táján nyert hatósági 
láttamozási és minthogy alapszabályaiban gondoskodott 
arról, hogy a főpásztor a társulat vezetésében állandóan 
képviselve legyen azáltal, hogy az igazgatótanácsba 
az elnök mellé tiszteletbeli tanácsost (Ehrenbeirat) min-
dig a megyés püspök nevezzen ki, Georg Heinrich 
mainzi püspök ép most nevezte ki képviselőjévé Dr. Selbst 
prelátust és dómdékánt Mainzból. 

A német katholikusoknak ezzel a Ketteler-társulat-
tal, a mint már jeleztem, nagy céljuk van. Azt akarják, 
hogy valamint a «Görres-Gesellschaft» a katholikus tu-
domány terén egyesíti a katholikus erőket s a maga 
terén már valóban nagy munkát végez : úgy a «Ketteler-
Gesellsc.haft» a katholikus közjólét ápolása (katholische 
Wohlfahrtspflege) terén teljesítsen hasonló erőegyesítést 
s végezzen hasonló országos nagy munkát. 

Minap volt alkalmunk a német katholikus nők 
birodalmi szövetségének nagygyűlése alkalmából meg-
bámulni a német katholikus nők «Frauenbund»-ját és 
annak minden hitből élő katholikus nőre nézve érde-
kes terek kiterjeszkedő tevékenységét. Most a német 
katholikus nők egy különleges egyesületi működésére 
hivorn föl a «Religio» olvasóinak figyelmét. Szó lesz 
röviden arról a német katholikus asszonyok és leányok 

missió-egyesületéről (Die Missionsvereinigung Katholi-
scher Frauen und Jungfrauen), a melynek célja a ka-
tholikus hitterjesztés idegen világban való támogatása. 
Ez a társulat, talán mondani sem kell, nemrégen, né-
hány év előtt keletkezett, abból a német katholikus 
férfiak nagygyűlése előtt fölvetett gondolatból, hogy 
mivel a francia katholikusok áldozatosságán az ottani 
pogány kulturharc nagy sebeket vágott, most már a 
német katholikusok lépjenek ki a missió-társulat terén 
nagyobb áldozatos cselekvéssel az eddiginél. A német 
katholikus missió-egyesület egyházmegyék szerint, a 
püspökök oltalma és vezetése alatt, néhány év alatt 
annyira kifejlődött, hogy jelenleg már 117.000 tagja van, 
kik tavaly többnyire évi 25 fillérnyi tagdíjukkal s néhány 
nagyobb adomány támogatásával 70'871 márka készpénzt 
és 58.982 márka értékű templomi és egyéb szereket for-
dítottak a katholikus missiók istápolására Japánban, 
Koreában, Indiában, a koptok közt Egyptomban s a 
német gyarmatokon. Az egyesület tevékenységének buz-
góságáról tanúskodik a többi között az, hogy tavaly 
összesen 41 előadás volt az egyesület hatáskörében a 
missiókról, többnyire vetített képekkel, továbbá 5 kisebb 
szini előadás, 7 egyházi szerek kiállítása, 8 missió-ájta-
tosság szentbeszéddel stb. A társulat képviselője az apos-
toli szentszéknél mgre Lohninger, a ki az egyesület 
számára nemcsak meleg elismerést és hálát hozott ő 
szentségétől a pápától, hanem egyúttal m. é. május hó 
24-iki kellettel egy apostoli levelet (brevét) is, a mely 
az egyesülelet végérvényesen megerősítette és rendkívüli 
kiváltságokkal tűntette ki. Hogyha ennek az egyesület-
nek alapítói célt érnek s hogyha minden plébánia meg-
teszi a maga kötelességét az egyesület terjesztésére : akkor 
Németországban nemsokára millió és millió asszony 
és leány fog a hitterjesztés ügyében örök időkre szóló 
nagy eredménnyel szent szolgálatokat tenni a katholikus 
hitterjesztés ügyének, példát adva az egész katholikus 
világnak. Az egyesületről további fölvilágosítást kaphatni 
«Prinzessin Eugenie von der Leyen»-nél «in Waal 
bei Buchloe», a kinél az egyesület közlönyére, a «Stim-
men aus den Missionen»-re is évi 1 m. 40 fillérrel lehet 
előfizetni. 

Van Németországban a katholikus papságnak kö-
rülbelül 5 év óta egy sajátságos papi egyesülete (Prie-
ster-Abstinenten-Bund) «Sobrietas» ciinű egyesületi köz-
lönnyel, melyet, miután Neumann plébános dominikánus 
lett, Woertz káplán szerkeszt Kölnben. Az egyesület 
céljáról és szelleméről a címen kívül azt hiszem nem 
szükséges többet mondani. Miről s hogyan van szó az 
egyesületi közlönyben, arra nézve elég lesz az 5-ik 
évfolyam első füzetébe egy rövidke kis bepillantást 
tenni. Az első cikkely felelet arra a kettős kérdésre : «Eine 
hygienische Sekte» oder «Warum sind wir abstinent?» 
Rueg st. galleni püspök szent Luk. 1, 15. «Vinum et 
siceram non bibet» mondása fölött elmélkedik. Cronen-
berg Oberlandesgerichtsrat (Kölnből) «Die Alkoholfrage 
in dem Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch» cím 
alatt értekezik. Horstmann cikkelyének a cime : «Einiges 
aus der polnischen Abstinenzbewegung». A további cik-
kek címei : Abstinenz und Epilepsie, + Abbé Edmund 
Vaslet, püspöki nyilatkozatok, egyesületi ügyek, könyv-
ismertetés, vegyesek. A papi Abstinenten-Bund az utóbbi 
év folytán tagokban nagyon megszaporodott. A társu-
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lat élén két tiszteletbeli elnök-püspök áll : Ruegg st. 
Gallenban és Fischer-Colbrie Kassán. A «Sobrietas»-t 
nemtagok is megrendelhetik évi 2, a kispapok évi 1 már-
káért, «Gesellschaftsstelle in Trier, Spreestrasse 16» cím 
alatt. —y —la. 

Egyházi beszédek . (Adventi, nagyböjti, ünnepi 
és alkalmi beszédek.) Irta és mondotta Mihály fi Ákos dr. 
egyetemi tanár. Budapest, 1911. 202 1. Ára 2 kor. 50 fill. 

Nagyon egyszerű cím alatt 20 egyházi beszéd. Fő-
városban és falun, intelligens felnőttek, tanuló-ifjúság 
és az egyszerű nép előtt elmondva. Mit lehet ezekről a 
szinte elkopott irodalmi műfajnak a termékeiről még 
mondani? Ezekről az előttünk fekvő beszédekről igenis 
van mit mondanom. 

Ezek a beszédek először is cáfolat egy közkeletű s 
talán igen régi és igen elterjedt előítéletre. Ez az előítélet 
pedig a nép között működő, mint szokás mondani : a 
falusi lelkészek tudományos theológiai képzettségére, ille-
tőleg ennek a képzettségnek a szükségességére vonat-
kozik. Lehetne Petőfi szavaival így is variálni : nem 
írok, nem olvasok, mert csak falusi lelkész vagyok. A rossz 
májuaktól valahol még azt is hallottam, hogy egy püspök 
is mondotta volna : nincs szükségem tudós papokra. 

Ha falun támadt ez az előítélet, bizonyosan — úgy 
in camera sinceritatis mondva — a lustaság, a kénye-
lem dajkálta; ha püspök mondla azokat a szavakat, 
bizonyára nem a papi tanultságra értette. Mert a ki azt 
hiszi, hogy a keresztény hitigazságokat kevéssé tanult 
fejjel, tanuláshoz és elmélkedéshez nem szokott fejjel, 
vagy épen tanulatlan fejjel lehet a népnek hirdetni, az 
hármas tévedésben leledzik. Először is nem ismeri a 
keresztény hitigazságokat, csak hallott róluk valamit ; 
azután nem ismeri a népet, a népleiket s végül nem 
ismeri az ilyen igazságok a nép lelkével való közlésé-
nek a készségét, illetőleg eme készség megszerzésének 
nehézségeit. 

Mint az Isten az emberhez, a végtelen a végeshez : 
úgy viszonylanak a keresztény hitigazságok a korlátolt 
emberi észhez. Misztériumok, hittitkok ezek. Az észt s 
annak természetes erejét meghaladják, de nem ellen-
keznek vele. Van rajtuk sok, a mit az ész is megfog; 
belsejük azonban egy kifürkészhetetlen mélység, hová 
az emberi ész föl nem halolhat. És mégis termékeny 
magvak, ha lelkünkbe kerülnek; fölemelik, megvilágo-
sítják, keresztény életre nevelik azt, de csak tanulva, 
elmélkedve, folytonosan foglalkozva velük. Szeretet és 
világosság árad le róluk, de csak az őket folyton for-
gató lélekben. Az ilyen lélek tud róluk aztán másoknak 
is beszélni s mélységeik felé másokat is vezetni. Külön-
ben nem, különben a kis katekizmus elemi igazságai 
is csak csengő érc és pengő cimbalom lesznek a tanu-
latlan szájában, tartalom, összefüggés és lelkekre való 
minden hatás nélkül. Ezt értette a régi közmondás, 
midőn megállapította, hogy : a jó pap holtig tanul. Nem 
a könyvei közt búvárkodó s elméletekben elmerülő 
szobatudósra kell itt mindjárt gondolni; nem, a tanu-
lásnak sok a foka s az a középső, a tanultakat ismétlő, 
fölöttük elmélkedő, a magas igazságokat a népiélekhez 
leemelő lelkimunka értendő itt. 

Ez az értelme annak, a mit föntebb állítottam, hogy 

a keresztény hitigazságokat tanulatlan fejjel hirdetni 
nem lehet. Lehet a szószéken moralizálni, a mire külön-
ben minden ember, ha másokról van szó, annyira haj-
landó ; lehet össze-vissza beszélni, de az evangéliumot, 
más szóval a keresztény dogmatikát tanulatlanul hirdetni 
nem lehet. Az holtig szóló tanulást, elmélkedést igényel. 

Ha pedig már a tárgya miatt sem mellőzhető ez a 
lelkimunka: mi kell még ahhoz a másik tényezőhöz? 
Mennyi gondolkodás, mennyi elmélkedés szükséges, 
hogy valaki emez igazságok a néplélekkel való közlé-
sének készségét, hasznos közlésmódját elsajátítsa! Annak 
néppszichológusnak, annak szómüvésznek, rélornak 
kell lennie. A közfelfogás szerint ugyan a néphez be-
szélni vajmi könnyű ; innen alakulhatott ki az a ferde 
nézet, hogy a néphez akárki beszélhet. Hát hiszen igaz ; 
de beszéd és beszéd között nagyr a különbség. Van 
beszéd, a melyiken a hallgatóság elalszik ; van, a melyiken 
csak a beszélő hangja marad a hallgatóság füleiben s 
ritka az a beszéd, mely a hallgatóság lelkét tartalommal, 
szivét pedig nemes elhatározásokkal tölti meg. Az evan-
gélium hirdetéséhez pedig ez a beszéd szükséges. Iga-
zolják a tények. Honnan van az, hogy csak egyet em-
lítsek, hogy a jó, a hivő nép között is, annak dacára, 
hogy századok óta prédikálnak neki, az ilt-ott fölcsil-
lámló, nagy részben elferdített hitigazságainkat annyi 
babona, annyi vallási balhiedelem kiséri ? 

Magyarázata e ténynek az, hogy az evangéliumi 
hitigazságokat csak itt-ott közölték vele kellő módon ; 
nem is vitte bele azokat, csak elferdítve, az életbe. 
Nem voltak az ő eszmekörében megalapozva. Innen az 
a sajátságos jelenség is, talán minden vidéken úgy van 
ez, hogy a nép a böjtöt mindenfölött való keresztény 
kötelességének tartja, de minden pszichológia gúnyjára 
a lopást, a hazudozást, a fajtalankodást már nem nézi 
annak. Pedig önmegtagadás az, önmegtagadás ez. íme 
évszázadok vonultak el a nép fölött s hagyományaiba 
mily kevéssé férkőzött be a gyakorlati kereszténység 
igaz szelleme. Lelkében csak összefüggéstelen darabok-
ként vannak elhintve az egyes igazságok. 

Bizonyára nagy része van ebben annak a közis-
mert fölfogásnak, hogy a falusi lelkésznek nincs szük-
sége a folytonos theologiai önképzésre. Következménye 
is aztán csak olyan, hogy : nemo dat, quod non habet. 
Persze itt mindjárt nem tudom micsoda magas szak-
szerűségre gondolnak papjaink, holott van a tanulásnak, 
van az önképzésnek egyszerűbb, mindennapi formája 
is, a melyhez képest a jó pap holtig tanul. Ez állásunk 
hivatásának egyik legelemibb kövelelménye. 

Azt mondtam az elején, hogy Mihályfi beszédei 
először is cáfolat erre a közkeletű előítéletre. Olvassa el 
csak valaki pl. Pünkösdkor a Szentlélekről, Nagyboldog-
asszonykor a Mária mennybeviteléről falun mondott két 
beszédét. Mindakettő dogmatikai beszéd, két igen nehéz 
kérdésről, a néphez intézve. Itt láthatja az olvasó beiga-
zolva azt, a mit előbb fej legeltem, hogy az egyszerű 
falusi népnek is lehet magas igazságokat szépen, érthe-
tően, nagy nyomatékkal hirdetni, lelkükbe vésni, de 
csak sok lelkimunka, sok gondolkodás s a közlési 
készség elsajátítása után. Oly közvetetlenséggel, oly 
helyes methodussal van ez a két beszéd fölépítve, hogy 
szinte kiérzik rajta : ez a szónok életében sokat tanult 
és gondolkozott. 
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íme a hosszú szellemi munka eredménye ! Nem 
kapkod frázisok után, nincs szüksége triviális kifeje-
zésekre : evangéliumi hang és evangéliumi egyszerűség 
vonul végig az egészen s mégis oly világos, meggyőző 
és megnyerő, mint a hogy az Úr Jézus népies beszédein 
érezzük. Gondolja tehát valaki, hogy ha nem is Mihályfi 
tudásával, de a saját köréhez mért tudományos foglal-
kozás nélkül is lehet az evangélium hirdetője? Lehetetlen, 
miután minden okozatnak kell, hogy megfelelő oka 
legyen. 

S ilyenek a többi beszédei is mind, kivált az utolsó 
dolgokról tárgyaló nagybőjtiek, meg a bajai kongregációi 
beszéd. 

Elemi igazság tehát, hogy a falusi lelkésznek is 
van szüksége theologiai képzettségre, kivált a mai nép 
között s van szüksége, a mivel azt megszerezni lehet, a 
folytonos tanulásra, a theologia forgatására, mely kell 
hogy holtáig kisérje. Qui ascendit sine laboré, descendit 
sine honore. Mihályfln megérezzük, hogy lelkének, a 
saját tudásának termékei ezek a beszédek, azért is oly 
hatásosak. Ha tehát az a bizonyos püspök azt mon-
dotta volna, hogy nincs szüksége tudós papokra, bizo-
nyára arra akart utalni, hogy nincs szüksége kevély, 
állásukkal elégedetlen papokra, miután in praxi az a 
kevés, a ki tanul, hasonlítván magát a többiekkel, több-
nyire ilyen hibába esik. Tanuljanak, képezzék magukat 
csak mindnyájan s mindjárt nem lesz okuk amaz egye-
seknek valamiféle kivételes személyeknek tartani ma-
gukat. 

De Mihályfi beszédei cáfolat másodszor azok eljá-
rására is, a kik csupa moráltól csöpögő beszédeket tar-
tanak helyeseknek. Ezek alap nélkül építenek, hiszen a 
dogma anyja az erkölcsnek. Mihályfi minden beszéde 
dogmán épül s épen azért olyan kenetes, olyan evan-
géliumi szellemű. Semmi sablon, semmi nehézkes nincs 
benne s mégis oly természetesen folyik mindenikből az 
erkölcsi tanulság. Tanítása nincs száraz, paragrafus-
szerű iskolai formákba szorítva, hanem lelkileg jól föl-
dolgozott anyag az egész, a felnőtt hallgatóság eszejárásá-
hoz szabva, mint a mindennapi társalgás. Erre is persze 
csak olyan szónok képes, a ki az előbb kifejlett tulaj-
donságokkal rendelkezik, kinek lelke amaz igazságok 
ismeretével telítve van, ki sokat tanult és gondolkozott 
s még valami : és a ki maga is szerintük él. 

Ezekből már kiérezhette az olvasó, hogy Mihályfi 
beszédeit jeles beszédeknek tartom s olyanoknak, melye-
ket a hitszónokoknak mintául ajánlok. Mintául szol-
gálhatnak annál inkább, mert ünnepiesebb és nehe-
zebb tárgyakról szólanak. Az olvasót megkapja az az 
egyszerűség, könnyedség, a hatásvadászásnak minden 
kerülése, a tiszta nyelv; pedig hát ezek épen azok az 
értékes tulajdonságok, melyekkel csak az előkelő szó-
nok rendelkezik. Eszébe se jut, mintha a mai ember-
hez valami máskép kellene beszélni, mintha a hatás 
kedvéért valami irodalmi ismereteket kellene fitogtatnia : 
az evangélium nyelvén beszél, meggyőzően, hite benső-
ségéből s nem hiszem, hogy az ilyen beszédnél az óhaj-
tott hatás elmaradna. 

Meglátszik végre e beszédeken, hogy írójuk mindig 
készül s kidolgozza beszédeit. Nem fölösleges ezt kiemel-
nem. Ujabb időben, a szociális mozgalmak folytán, rend-
kívüli divatba jött a beszéd-áradat s vele a beszéd-rög-

tönzés. Egyenes hátrányára van ez egyházi beszédeink-
nek; azért találkozunk lépten-nyomon készületlen szó-
nokokkal a szószéken s azon kívül. Ez bizony hanyat-
lást jelent. Mihályfi beszédeinek olvasója ebben is jó 
példát tanul. Ha ugyanis még az oly mély tudású férfiú, 
mint Mihályfi, se tartja fölöslegesnek minden beszédje 
komoly kidolgozását, az arra való komoly előkészületet, 
hát akkor bizony ráfér ez minden más egyházi szónokra 
is, ha komolyan tölti be hivatását. 

Szóval csak óhajtani tudom, hogy Mihályfi beszé-
deinek minél több tanulmányozója s minél több köve-
tője legyen. Dudek. 

* 

Raffay : Magyaráza tos Új t e s t an ien tom-a . A na-
pokban a következő irodalmi hirdetés járta be a lapokat : 

Magyarázatos Újtestamenlom. A Magyar Luther-
társaság kiadásában érdekes munka fog megjelenni, 
melyet a protestáns papi és laikus körök nyilván 
örömmel fognak fogadni. A jeles theologiai professzor 
és budapesti evangélikus lelkész, Raffay Sándor újra 
fordítja és magyarázatokkal kisérve adja közre az 
Újtestamentomot. Maga a fordítás is nagy és érdekes 
föladat egy oly műnél, mely lelkünk világában óriási 
tényező s melynek a mellett a régi fordításokban 
ósdi nyelve úgyszólván a lényeg egy részévé vált, 
mert szint, jellemet és hangulatot ad a szövegnek. 
Művészi arkaizmusokkal kell az új fordítónak dol-
goznia. Nem szabad a régitől nagyon is eltávozva a 
modern nyelv kijózanitó hatása alá hozni a régi 
nehézkesebb, misztikusabb nyelv formáiban élővé 
lett benyomásainkat s képzeleteinket. Raffay Sándor 
képzettsége, művészi ízlése és theologiai tudása e 
nehézségeken győzedelmeskedni log, a miről tanú-
ságot tesz az első kötet immár elkészült első része, 
mely Máté evangéliumát tartalmazza. Raffay magya-
rázó kísérete pedig egyaránt érdekes és becses a laikus 
bibliaolvasónak is, meg a lelkészeknek is, a kik eszmét, 
inspirációt, útbaigazítást találnak Raffay megjegyzé-
seiben, melyek mindig természetesek, keresetlenek, 
egyszerűek, a nélkül, hogy vallásos mélységükben 
károsodnának. Az érdekes műre elő lehet fizetni a 
Luther-társaság pénztárába, IV., Deák-tér 4. A Magya-
rázatos Ujtestamentom két kötetben, összesen 60 
ívben jelenik meg. Egy kötet előfizetési ára öt korona 
(bolti ára nyolc korona lesz). 

No lám ! Hát már a protestáns theologusok is be-
látják, hogy a szent szöveget még se lehet csak úgy, 
minden magyarázat nélkül a laikus olvasó kezébe adni. 
Még az oly egyszerű, könnyen érthető evangéliumot sem. 

Nagyon örvendünk ennek az előnyös változásnak, 
az ügy érdekében. Igenis, az ügy érdekében és nem 
azért, mert ime ezzel a lépéssel megcáfolják eddigi föl-
fogásukat, hogy csak olvassák bátran és buzgón a 
protestáns hivek a bibliát s majd a saját ihletük meg 
inspirációjuk megadják nekik a helyes értelmet is; nem 
azért, mert ime ezzel a lépéssel maguk is végre be-
ismerik a katholikus álláspont helyességét, mely szerint 
bizony a laikus csak oly kiadású szentírást olvashat 
anyanyelvén haszonnal és lelki épüléssel, a melyben 
a szent szöveg nehézségeit a szentatyák és jó exegeták 
jegyzetei megmagyarázzák. Hogy a Károli Gáspár-féle 
magyar fordítás ósdiságai s már-már a komikummal 
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határos kifejezései nagyon szükségessé tették az új for-
dítást protestáns atyánkliainál : arról itt most nincs 
miért beszélnünk. Elég örömmel konstatálnunk, hogy 
az új kiadás pláne az orthodox fölfogású Raffay Sándor 
tollából eredő jegyzetekkel lesz ellátva. K. V. dr. 

Fieber Henrik• 
E férfiú nevével az elmúlt években az olvasó-

közönség többször találkozott itt a «Religióban» és 
pedig több érdemleges tanulmányával kapcsolatban, 
de természetesen mindig a cikk alatt. Ilyen tanul-
mányai voltak: Bazilika-e a budapesti Szent István-
templom? Ókeresztény mozaikok új világításban. 
A művészetek és a protestantizmus. A művészettör-
ténelem kútforrásai stb. 

Mély szakismeret nyilatkozott meg mindenikben, 
valamint a más folyóiratokban közölt cikkeiben is. 
Tavaly aztán és pedig a június végén, a fővárosban, 
az ország theologiai tanárai részére általa rendezett 
egyházművészeti tanfolyam kapcsán, neve már a tan-
folyamot ismertető cikkbe került bele. Most végre a 
jelen cikk fölé írtuk Fieber nevét. 

Gyönyörű menet, gyönyörű egymásután ez egy, 
munkája és szakképzettsége által érdemesült férfiú 
pályáján, ki miután előbb sokat tanult és dolgozott 
s így nyilván kimutatta szakmájában való rátermett-
ségét, végre az általa művelt körben a munkásból 
munkavezető lett és pedig az egész országra kiható-
lag'. Ugyanis a vallás- és közoktatási minisztérium 
művészeti osztályában egy új szakosztályt rendezett, 
illetőleg állított fel a miniszter, t. i. az egyházművé-
szetit s annak előadójává Fieber Henriket, a Szent 
Imre-Kollegium eddigi prefektusát (esztergomegy-
házmegyei áldozópapot) nevezte ki. Közönséges szem-
mel nézve egy szép emelkedés ez, magát az ügyet 
tekintve azonban csak Fieber régi munkakedvének 
kiszélesbítése az egyházművészet érdekében. Ezért 
került ő most a jelen cikk fölé, melyet már nem ő, 
a munkatárs, írt valamely szakkérdésről, hanem a 
melyet a szerkesztő ír róla, illetőleg a gondjaira bizott 
új intézményről. 

Zichy János gróf kultuszminiszter minisztériuma 
kebelében az új szakosztály beállításával egy régen 
érzett országos hiány pótlásáról kívánt gondoskodni. 
A vallásos életben tudvalevőleg az egyházművészeteknek 
nagy szerepük van : templomokat, szobrokat emelnek, a 
templomot mindenféle egyházi szerekkel (ruhák, kely-
hek, képek stb.) kell ellátni; a régi tárgyakat kija-
vítani, kicserélni kell ; szóval a képzőművészeteknek 
(építészet, szobrászat, festészet) az egyházban óriási 
szerepük és feladatuk van. Hogy mind ez azonban 
művészet s ne kontárkodás legyen, két dolog kell 
hozzá : pénz és szakértelem. Az előbbiről nem szólunk^ 
azt módjával be lehet szerezni. Pontosabb a másik; 
enélkül, mint sokszor és sok helyütt történt és tör-
ténik, sok pénzt lehet elpazarolni anélkül, hogy 
művészetet szolgáltak volna vele. Hány becses 

egyházi emlékünk, hány értékes művészeti kincsünk 
ment már tönkre, vagy került külföldre, hozzáértés 
hiánya miatt? Mennyi pénzt adtak ki falusi pallér-
munkáért, holott szépet, művészit akartak alkotni? 
Sohasem a jó szándék hiányzott ilyenkor, hanem a 
kellő hozzáértés. S a főbajt az képezte, hogy nem is 
volt hová fordulni tanácsért, útbaigazításért, meg-
bízható vezetésért a szükség idején. 

íme ennek a kiáltó szükségletnek kivánt eleget 
tenni a kultuszminiszter az új egyházművészeti szak-
osztály felállításával, melynek élére a kipróbált szak-
embert, Fieber Henriket tette. Most fogiák megszer-
vezni az új intézményt, meg fogják állapítani ügy-
rendjét az illetékes egyházi tényezők hozzájárulásával, 
hogy legyen egy országos központi szerv, mely ezt 
a szükségletet szakértelemmel gondozza s ne álljon 
ezentúl a papság tanácstalanul, ha szüksége lesz rá. 

Nem is gondolnánk, mily óriási területről s mily 
nagy szellemi és anyagi érdekekről van itt szó. Majd 
ha az új ügyosztály működésbe lép s a mint keze-
ügyébe veszi az egyházművészetek vezetését, akkor 
fogják csak látni az érdekeltek, hogy milyen nagy 
szükség volt e téren avatott tanácsadókra s irányí-
tóra. Nevezetesen, hogy mennyi pénz ment ki tőlünk 
a külföldre, a mit hazai művészetünk ápolására lehe-
tett volna fordítani. 

Az egyházművészet tehát nem lesz többé árva 
gyermeke az egyházi életnek. Fieber Henrikre eszerint 
szép, de legyük mindjárt hozzá : nehéz feladat is vár. 
S épen azért, mert nagyon fontosnak tartjuk az új 
intézményt, mindjárt ez alkalommal erről az utóbbi 
körülményről lehetetlen egyet-mást, egy-két meg-
jegyzésünket elhallgatnunk. 

Mint minden ez idő szerint, úgy a művészet s 
nevezetesen az egyházművészet is forrongásban van. 
Csak említeni kell a művészi szempontokat, a mű-
vészi irányokat, hogy elsősorban is mindjárt maguk 
a művészek kapjanak mialtok hajba. Mint ismeretes, 
vannak: maradiak és vannak haladók s az utóbbiak 
között az új irányzat százféle árnyalatai ! A szecessió 
módjai egész a karrikaturáig. Ez az egyik tekintet. 
A másik, az új irányzatok szelleme. A materializmus, 
az anyagelvi gondolkodás nem csak az életben, nem 
csak az etikában, hanem a művészetben is sokat 
pusztít. Már pedig a szóban levő intézménynél nem 
csak művészetről, hanem egyházművészetről, az egy-
házművészet megújhodásáról szól a kérdés. Művész 
vallási ihlet nélkül alkolhat-e egyházművészeti tár-
gyat? S ha nem alkothat, vannak-e ma egyházmű-
vészeink? Vannak-e vallásos lelkű művészek, építé-
szek, szobrászok, festők, mint a mult bámulatos emlé-
keinek nagy alkotói voltak ? Vannak-e ilyenek nálunk, 
miután szükséges a mi embereinket foglalkoztatnunk ? 

Én úgy látom a helyzetet, hogy a mint szükséges 
volt az új intézmény felállítása, úgy másrészt veze-
tőjének sem lesz egészen könnyű a feladata; nem lesz 
könnyű— csak röviden jelzem — a művészek s nem 
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lesz könnyű a művészek munkáját honoráló egyházi 
férfiak miatt. Sokan nem tudják értékelni az ú. n. új 
irányokat s vannak viszont az új irányok közt olya-
nok, melyek nem értékesek az egyházra s a vallásra 
nézve. Vannak a művésznek sokszor olyan «meglá-
tásai», melyeket csak az ő szeme lát meg, avagy 
talán az se, de másnak a szeme nincs hozzá idomítva. 

A két fél között fog állani a vezetőség s nem 
rémeket festek, ha úgy mondom, hogy sokszor két 
tűz közé kerül. Mérsékletétől, tapintatától fog függni, 
eltalálja-e a helyes középűtat, melyen a vallás érde-
keit össze lehet egyeztetni a művészi haladással. 
Mert ha ez a két érdek összeütközik, az ügy fogja 
vallani kárát s egyúttal vagy az egyik, vagy a másik 
vagy épen mindkét fél elégedetlenségét vonja maga 
után. Aligha nem úgy fog kelleni indulnia, mint a 
nevelőnek pályája kezdetén: nevelnie kell — nagy 
szó! — egyházművészeket s nevelnie kell magát a 
közönséget is, mert hiszen a mai viszonyokon ép 
azért kell változtatni, mivel nem kívánatosak. Tehát 
— én úgy érzem — se kész egyházi művészeket, se 
kész közönséget nem igen talál, hanem azzá kell ne-
velnie mindkettőt. 

Eme megjegyzéseimet azért nem akartam elhall-
gatni, mert az intézménynek sikert kívánok, a mi 
nem csak Fieber érdeke, hanem első sorban az egy-
ház és a művészet érdeke, melyet az intézmény 
hivatva lesz szolgálni. Fieber tehát szép, de egyúttal 
nehéz pályára is lépett, a melyre a mekkora ambí-
cióval indult, akkora Isten áldása kisérje nemes 
törekvéseit ! d. 

"Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Radnai, besztercebányai 

püspök úr pöre, melyet a tót újság ellen volt kénytelen 
indítani, engem világi ember létemre szörnyen föl-
háborít. 

A legmélyebb becsületében támadják meg a püs-
pököt s a tárgyaláskor a fogadott strohmanok bevallják, 
hogy félre voltak vezetve. 

Az a fölháborító az esetben, hogy, mint hire jár, 
abba a tót újságba papok írnak, tehát, úgy látszik, 
papok gázoltak a püspök becsületében. Hát már a 
papok is idáig jutottak a fegyelemben s a tekintély 
tiszteletében? Hiszen ez a megyei tisztviselői karban, 
vagy bármely kisebb testület kebelében is képzelhetetlen ! 

Én azt hiszem, hogy ilyenkor nem annyira a püs-
pöknek, hanem az egyházmegyei papságnak állana 
kötelességében boykottálni a körébe tartozó műveletlen 
s hozzá lelkiismeretlen elemeket, a kik megfeledkeznek 
állásuk és hivatásuk fönségéről. 

Tisztelettel Vigil. 
* 

Soraihoz nincs mit hozzáadnom, csak annyit, hogy 
egy-két magáról megfeledkezett ember nem vethet árnyat 
az egész testületre. 

Szerk. 

F. V e s z p r é m . Az összeg csak 1910 végéig szól. 
C h . F e l s ö s z ú c s . 1911 jún. végéig. 
M. Veszkény . Szintén csak 1911 jún. végéig. 
I). K o m j á l l i . Rendben van. 
Cs. S ü m e g c s e h i . 1910 végéig ki van egyenlítve. 
F . P é c s . Lehet, tanulónak 1—1 darab 20 fillér. Levél-

bélyegben is küldhető. 
I*. l i u d a p e s t . A «Magyar Középiskola» szives meg-

emlékezése a «magyar kath. sajtó legidősebbjéről», a hetven-
éves «Religio»-ról, annak a nemes kollegiális viszonynak 
szép kifejezése, mely a kath. sajtó munkásait egybefűzi. 
Köszönet érte. 

T. K o c s é r . Igaza van ; mélységes igazságokat nem 
lehet felszínesen kezelni, ezt minden tanult embernek tudnia 
illik. Nagy jele a komolyság és a lelki összeszedettség hanyat-
lásának, hogy ma legnagyobb keletjük a pletykákat terjesztő 
boulevard-lapoknak van, a mit azelőtt komoly ember kézbe 
se vett volna. Szinte bódultak az emberek s kedvük csak 
az ember-szólásban telik. Komoly dolog meg untatja őket. 
Ennek dacára a tudománynak nem szabad kizökkennie a 
maga rendes komoly útjából, majd hiszen ismét észretér 
a világ. 

Z. H o s s z ú p e r e s z t e g . Alapítványt nem tehet a «Religio» 
számára, hát gyűjtött céljaira 6 koronát. Olyan kedves ez 
nekem, mint annak az evangeliumi szegény asszonynak a 
«garasa» volt, mivel mindenét odaadta. Higyje el, hogy ön 
értékeset adott ezzel a «Religio»-nak s tudja miért ? Mert 
legalább gondolt rá s a szegények körében fölmerült ez a 
rágondolás máris fölér nekem a gazdagok aranyával. Mutatja 
t. i. az érdeklődést s a szegények érdeklődése ma sok dologban 
egy jobb jövőnek a hajnalát jelenti. Isten áldja meg érte! 

G. B u d a p e s t . Igen, így cáfot rá az élet a mi modern 
illúzióinkra. Wlassics Gyula kultuszminiszter korában nagyban 
hangoztatta a művészi nevelés szükségét az iskolában és a 
felnőttek között, utána ez divattá is vált ; Alexander s mások 
könyveket írtak arról, hogy a szép kultusza mennyire képes 
megnemesíteni az emberek érzelmi világát. A most két hét 
alatt lefolyt kétféle művészi botrány épen kiáltó felelet arra, 
hogy ez mennyire igaz, hogy a művészet egymagában meny-
nyire finomítja meg az alacsony szenvedélyeket nem is a 
nézőközönségben, hanem egyenesen magukban a művészettel 
táplálkozó elsőrangú szereplőkben is ! Itt kiáltó tények be-
szélnek, eltekintve azoktól, a mik nem kerülnek a nyilvánosság 
elé. Ne csalódjunk tehát ! Az erkölcsi keritővé vált művészet 
tényleg még csak jobban fölizgatja a szenvedélyeket, tehát 
épen ellenkező hatással van, mint a mit róla hirdetnek ; de 
a legtisztább művészet is csak akkor végezhet erkölcsneme-
sitő feladatot, ha társául szegődik a keresztény ethikának, 
melyet művészettel pótolni nem lehet. Krisztust, a nevelőt, 
Thaliával fölcserélni bűnhődés nélkül senkinek sem sikerül, 
miként — a két épületes eset is mutatja. 

TARTALOM. Manning bíboros mint keresztény 
szociálpolitikus. Giesswein Sándor dr.-tól. — Újszövetségi 
problémák. II. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Hofbauer sz. 
Kelemen élete alkonyán. III. Breznay Béla dr.-tól. — 
A hieroglifák és a rosettei kő. Babura László dr.-tól. — 
Apathikusak-e a mi szentjeink ? III. Tóth Kálmán dr.-
tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. 
Mihályfi : Egyházi beszédek. Dudektől. — Raffay : Magya-
rázalos Ujtestamentom-a. K. V. dr.-tól — Fieber Henrik, 
d.-től. — Levél a szerkesztőhöz. Vigil-tői. — Telefon. 
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E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27 

A megüresedett püspöki székek-
Három is van ezidőszerint s az egyik közülök, 

a nagyváradi, épenséggel már jó ideje várja gazdáját. 
Mikor s kikkel töltik be ezeket a székeket? olyan 
kérdések, melyek nem csak az illető egyházmegyéket, 
hanem az egész hazai katholicizmust is érdeklik. 
Mert hiszen az egyes egyházmegyék baja mindnyá-
junk baja ; az egyes egyházmegyék virágzása a mi 
diszünk. Már pedig: regis ad exemplum totus com-
ponitur orbis; a jó, az arravaló püspök lelkének a 
kinyomata az egyházmegye mindenkori állapota. 

Azért minden katholikus, ki szereti egyházát, 
érdeklődik az iránt: ki lesz az új püspök? Tudjuk, 
hogy a kánonjog nagyon szépen írja körül személyi 
minősítését; csak egy veleszületett baja van ennek 
az előírásnak, az, hogy az egész egyház számára 
és régen készülvén, nem vehette figyelembe, hogy 
lesz idő, mikor nálunk majd a magyar főkegyúr 
kormánya előterjesztése alapján fogja gyakorolni 
kinevezési jogát s nem vethetett ügyet arra sem, 
hogy a kánoni minősítést a mindenkori kormány 
fogja mérlegelni azokon, a kiket a főkegyúr föl-
terjeszt Bómába. Szép lehet tehát az az irott kánon, 
de mi haszna, mikor a kormányt, a ki mértékül hasz-
nálja, többször épen maga a kánon érdekli legkevésbbé, 
hanem egészen más szempontok vezetik, melyekről 
az egykori kodifikátor nem is álmodott. 

A magyar kath. püspökségek tudvalevőleg ma 
már különlegesség számba mennek az összegy-
házban; ez az oka, hogy, mikor betöltésükről van 
szó, nem annyira szellemi súlyuk esik latba, mint 
inkább anyagi járulékaik. Ez az a bizonyos kötél, 
melyről egykor sz. Gergely beszélt s amely nálunk a 
betöltendő püspökséget nem egyszer oly mélyen le-
húzza inter res humanas. A püspökségre nem szokás 
pályázatot hirdetni s mégis e körül folyik a leg-
nagyobb verseny. Miért ? Mert püspökségeink nagyobb 
anyagi javakkal vannak ellátva, a melyekre olykor 
családok, olykor meg a hatalom után vágyó oly egyének 
is spekulálnak, a kik nem propter Jesum, sed propter 
esum viselik a reverendát. A pók nem tud oly hálót 
szőni, a minők ilyen alkalomkor szövődnek, szinte 
csodálatosak és hihetetlenek. Csak a volt kultusz-

miniszterek beszélhetnének arról : kik, hányan, milyen 
utakon s kiknek bevonásával befolyásolták őket egy-
egy ilyen üresedés alkalmával. Nem csoda aztán, ha 
a magyar fülnek oly hihetetlenül hangzik a Németor-
szág felől jövő az a hir, hogy x káptalan ezt és ezt a 
gimnáziumi hittanárt választotta meg püspökéül. Ott 
tehát már arra felé tartanak, hogy a püspökben a 
lelkiatyát s nem a nagy urat keresik. Mi ellenben e 
tekintetben jóformán még az alfélé középkori, job-
bágykori fölfogásban leledzünk. 

Nálunk a hosszú történeti fejlemények nem igen 
kedveznek a krisztusi intézménynek, azért ezt a fej-
lődést le kellene köszörülni egész odáig, hogy a 
püspökségek betöltésénél ismét egész erejével az egy-
házjog szelleme érvényesülhessen. Nevezetesen a püs-
pökségekkel egybekötött anyagi javakat úgy kellene 
szabályozni, hogy ne azok ébresszenek aspirációkat az 
emberekben, hanem a munus angelicis humeris for-
midandum. Hogy t. i. ne az emberek keressék a 
püspökséget, hanem a püspökség keresse a neki való 
embert. 

Meg aztán maga az a kánonjog sem készült a 
XX. században. Ma már az ott előírt minősítést, leg-
alább ránk nézve, legalább a mi különleges hazai 
viszonyainkra való tekintetből, meg kellene toldani. 
Nevezetesen azzal, hog}' a kinevezendőnek nem ülni, 
hanem papjai és hívei közt mozogni szerető, mindent 
látó, minden iránt érdeklődő, a felmerülő mozgal-
makat irányító férfiúnak kellene lennie, ki jogait s 
megfelelő kötelességeit nem csak a kinevezési okmá-
nyában őrzi ; hanem tényleg személyesen és folyton 
gyakorolja, illetőleg teljesíti. S teljesíteni is képes. Ki 
ott mozog hivei között, mint a pásztor a juhai 
között. Ki nem csak a hódolatot várja és szívesen 
veszi, ha bejelentik neki, hogy mások mit csinálnak, 
mit alkotnak; hanem ha lulajdonképen ő maga kez-
deményez, ő maga ad eszméket, ő vezet, szóval a ki 
nem csak uralkodik, hanem aki igazán lelkileg kormá-
nyoz is. A ki épen személyi arravalóságánál fogva 
nem kerülhet abba a szánandó helyzetbe, hogy míg 
az egész világ simfel reá, ő nem lát egyebet mosolygó 
bizantinus arcoknál s nem hall egyebet, mint azt, 
hogy minden úgy van jól, a hogyan van. 

Szóval a mai időnek és a mai nehéz viszo-
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nyainknak megfelelő püspökökre volna szükségünk, 
a kik az annyira óhajtott erkölcsi megújhodást a 
vezetésük alatt álló, példájukon induló, velük dol-
gozó papsággal egy-egy lépéssel előbbre vinnék. 

Nem felesleges most, üresedések alkalmával, egy-
két efféle őszinte szót ejteni erről az ügyről. Nem 
felesleges a lelkek hangulatának legalább itt a saj-
tóban kifejezést adnunk. Jól tudom ugyan, hogy arra, 
hogy ezek az óhajok az egyház igaz érdekében valóra 
válljanak, előbb a már említett történeti fejlemények 
a kánonjog útjára való visszaterelésére volna szükség. 
De így sem felesleges azokat az óhajokat emlegetni. Hisz 
látszólag oly csendes minden. De ez csak olyan 
csend, mint mikor az ember hallgat, mivel beletö-
rődött a változhatatlanba. Egy nesz sem hallik kifelé 
onnan az ügyeket intéző kabinetek felől sem, csak 
a kulisszák mögött játszódnak le annál hangosabb 
scenák. Vegyék tehát tudomásul ott a t. kormány körül, 
hogy a hallgató híveknek igenis vannak kívánságaik 
s hogy a hívek érzik, hogy a mi nálunk a püspök-
ségek betöltése körül történik, nem mindig jól tör-
ténik. A püspökségre senki sem lehet predestinálva, 
mint csak az, a kit egyházias egyéni kvalitásai tesz-
nek arra méltóvá s alkalmassá, lévén a mi egyhá-
zunk e tekintetben — kezdve apostolain — a legde-
mokratikusabb intézmény a világon. Dudek. 

JÇorunk legnagyobb betegsége. 
Mercier bíboros 1909. évi nagyböjti pásztor-

levele: — Les devoires de la vie conjugale — han-
gosan panaszolta, hogy a civilizált világ nagy beteg-
sége, a modern házasság szégyenfoltja, a népek ön-
gyilkossága, a gyermekiszony bekopogtatott a virágzó 
Belgiumba is. A mi a középkorban a fekete-halál 
volt, a mely végigsöpört egész Európán és sok-
szorosan megtizedelte az emberiséget, az lesz a hu-
szadik században a neomalthusianizmusnak nevezett 
praktika, a mely alatt máris nyög nemcsak Európa, 
hanem az újvilág fiatal népe is. A hatalmas főpász-
tori szózatot siettek lefordítani németre is,1 kár, hogy 
nálunk egészen ismeretlen maradt. 

Erről az égető kérdésről írt most a «Science et 
foi» cimű apologetikus sorozatban a jeles belga szo-
ciologus Vermeersch egy kis füzetet, a mely nagy 
könyvekkel ér föl. Bár a kis füzet, mint címe is 
mondja, csak Belgiummal foglalkozik, de legnagyobb 
része oly általános érvényű, hogy nálunk is nagy 
érdeklődésre tarthat számot, annál inkább, mert a 
veszedelem már nálunk is terjed és eddig irodalmi 
téren alig történt valami a leküzdésére. Ismerteté-
semnek terjedelmét nem a könyvecske méretéhez, 
hanem a tárgy fontosságához szabom.2 

1 Die Pflichten des Ehelebens, Kevelaer. 
3 Le problème de la natalité en Belgique. A Vermeersch 

Maison de l'action catholique. Bruxelles, 1910. 

Vermeersch a statisztikai adatok tömkelegéből 
csak annyit ad, amennyi a kérdés megvilágítására 
szükséges, a súlyt a baj okainak és az érveknek, a 
melyekkel takaródzik, megvilágítására fordítja és 
kutatja a védekezés útját-módját. Ennek megfelelően 
könyve három fejezetre oszlik: a születési szám 
hanyatlása Belgiumban, a baj okai és ellenszerei. 

Megállapítható, hogy körülbelül 1880. óta egész 
Európában rohamosan csökken a születések száma. 
A szomorú statisztikában Franciaország vezet, a 
hol a baj már 1865. óta észlelhető és a veszede-
lem annyira nőtt, hogy a születések száma 1908-ban 
215'000-rel kevesebb volt, mint 1865-ben. Az utóbbi 
időben 1000 lakosra 

1891—1900 1900—1907 
Magyarországban 406 371 
Belgiumban 29*0 27*3 
Franciaországban 22*2 20*9 

születés esett. Az összes európai államokban, a keleti 
államok kivételével, a melyeknek statisztikai adatai 
nem nyújtanak elég támpontot és Irland kivételével, 
a hol a házasságok számához képest a születések 
száma emelkedőben van, a többiben a születések 
száma rohamosan csökken. Ellenben Japánban év-
ről-évre emelkedik. 
o A mi magát Belgiumot illeti, a születési hányad 
a következő szomorú képet adja: 

1880 31-13 1902 28*40 1906 25*73 
1890 29-10 1903 27*53 1907 25*30 
1900 28*95 1904 27*10 1908 24*88 
1901 29-42 1905 26*18 

Pedig ez alatt az idő alatt a házasságok száma erős 
növekedést mutat : 1000 lakosra 1880-ban 6.50, 1890-
ben 7*05, 1900-ban 8*62, 1901-ben 8*70, 1908-ban 7*79 
házasságkötés esett. 

Az egyes provinciák összehasonlításából az tűnik 
ki, hogy a születések száma legkedvezőtlenebb a 
francia nyelvű provinciákban, a hol eléri Francia-
ország arányszámát (20*4), legkedvezőbb a flamand 
provinciákban (29*6), közepén áll a vegyes nyelvű 
Brabant (22*3), a melyhez a főváros Bruxelles is 
tartozik. A statisztika megdöbbentő adatokat szol-
gáltat a vidéki kerületekre (arrondissement) is. Ezek 
élén vezet a szociálista Charleroi, a hol 1900—1904 
évenként átlag 501 gyermek született, 1905—1908. 
pedig 441. Feltűnő, hogy ebben a kerületben nőttön-
nő a házasságok, főkép a kiskorúak házasságainak 
száma, de ugyanabban az arányban a házassági el-
válásoké is. Míg az élve születések száma csökken, a 
halva születéseké egyre emelkedik. 

A bűn rendesen abból származik, hogy az ellen-
tétes erény gyakorlása nehézségekbe ütközik. De 
azért az erény útjában álló nehézségek magukban 
még nem tesznek valamely bűnt okvetlenül uralko-
dóvá. Ezzel is úgy vagyunk, mint a mikrobákkal, 
az erős természet ellenáll nekik, a gyöngét legyőzik. 
A nehézségek, a melyeket előbb senkisem tartott le-
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küzdhetetleneknek, a közvélemény szemében sokszor 
hirtelen megnövekesznek és megfélemlítik az embe-
reket, ugyanazok a nehézségek, a melyek azelőtt is 
megvoltak anélkül, hogy különös nehéz tehernek 
tűntek volna föl. A sok gyermekkel járó nehézsé-
gek azelőtt is megvoltak, de az emberek viselték 
anélkül, hogy észrevették volna és a gyermekáldás-
tól elriadtak volna miattuk. Ma ugyanazokat a nehéz-
ségeket a közvélemény legyőzhetetleneknek hirdeti 
és az elnéptelenedésnek fő-fő okozóivá lesznek. 

Tagadhatatlan, hogy a nagy gyermekáldás min-
den társadalmi rétegben nehézségekkel, áldozatokkal 
jár. A felsőbb osztályokban a későbbi gyermekek a 
család társadalmi helyzetét fenyegetik azáltal, hogy 
a szülők nem képesek összes gyermekeiket arra a 
társadalmi szinre emelni, a melyet maguknak ki-
küzdöttek. A középosztálynál a magas lakbér és a 
nevelési költségek rémítik el a szülőket a gyerme-
kektől. Az alsó néposztálynál a lakáskérdés hasonló-
lag nagy szerepet játszik, nemcsak hogy nem képe-
sek tisztességes, sok tagú család számára elég nagy 
lakást bérelni, de sokszor pénzért sem kapnak, mert 
a háziurak nem szivesen adják ki a lakásokat sok 
gyermekes családoknak. Igen sok kis embernek való 
állásnál, többnyire a legjóbbaknál, ki van kötve, hogy 
csak gyermektelenek nyerhetik el. Sok szegény em-
bernek attól kell félnie, hogy állását veszti el, ha 
gyermekei nagyobb számmal születnek. 

A modern életnek szokásai, szórakozásai is el-
lenségei a gyermeknek. Az utazás, a sport, az ünne-
pélyek a városi asszony szórakozásai (kávéház, szin-
ház, hangverseny, zsúr, bál) nem igen férnek össze 
az anyaság kötelességeivel, mindezt csak az a szúlő 
élvezheti zavartalanul, a kinek nincsen gyermeke. 
A gyermek kényelmetlen, drága, sok gondot okoz 

A nagyravágyás, hiúság, kapzsiság, élvezetvágy, 
kényelemszeretet szövetkeznek a gyermek ellen. 
Ellene fordulnak a munkaadók, a háziurak és a 
társaság. Ritka esetben van valami igazán komoly 
akadály, mondjuk orvosi tilalom, ami miatt nem 
születik több gyermek. A gyermeknek korunk sze-
szélyei állják útját, az, hogy a szülők vakon meghó-
dolnak a divatos előítélet előtt, hogy baj a sok gyer-
mek. Ezért születik kevés gyermek. 

A sok gyermek a szülőknek ugyanazokat a ne-
hézségeket okozta hajdan, mint most. Csakhogy 
akkor az Istenbe és a sérthetetlen erkölcsbe vetett 
hit elzárt minden kibúvót, az emberek és népek 
belenyugodtak a kellemetlenségekbe és nélkülözé-
sekbe, a melyek a gyönge hitű ember előtt kimond-
hatatlan nagyok és kétségbe ej tők. A zsilip vize 
csendes, míg az ajtók zárva vannak, de nagy robaj-
jal szakad alá, a mint az ajtón rés támad. Épen így 
vagyunk a házasélet bajaival is, mindig megvoltak 
és csak most látszanak elviselhetetleneknek. Ezelőtt 
is voltak szűk lakások, alacsony munkabérek, ezelőtt is 
szerették az emberek a nyugalmat. És ha azt a sok 

gyermek fölzavarta, abban Isten akaratát látták és benne 
zúgolódás nélkül megnyugodtak, ha nem ment más-
kép, két gyermeket fektettek egy bölcsőbe. A vallás-
talansággal és élvezetvággyal egyszerre minden meg-
változott. 

Azt is hallottuk már emlegetni és nem rég ná-
lunk igen előkelő orvosi fórum, az országos köz-
egészségi tanács is jónak látta szélnek ereszteni, 
hogy a gyermekszám apadását a kultura haladása 
hozza magával. Ha egyedül a statisztikára nézünk, 
majdnem hajlandók vagyunk ezt a gondolatot ma-
gunkévá tenni, hisz azt látjuk, hogy 1000 lakosra 
európai Oroszországban 48-8, Franciaországban pedig 
csak 20'9 születés esik. Bizonyos, hogy kevésbbé művelt 
népeknél, a hol minden gyermek kereső kezet jelent, 
a nagy gyermekszám nem írható sem az erkölcsnek 
sem a kulturának számlájára, nem megy nagy érdem-
számba. Akkor sem érdem az, ha a szülők a következ-
ményekkel nem számolnak és előre gondolás nélkül 
élnek. Ellenben a születések korlátozása tagadha-
tatlanul bizonyos előrelátásból ered : gondolnak a 
nehézségekre és keresik a módját, hogyan lehetne 
élvezetekhez jutni, úgy hogy semmibe se kerüljön. Ez 
az előrelátás azonban még nem kulturális haladás. 
A betanított állat minden tudománya mellett is állat 
marad. Az ember sem halad előre az emberi kultú-
rában, ha az önzésnek mindig rafináltabb alakjait 
eszeli is ki. A kultura az önzésnek legyőzésében áll. 
Az az igazi előrelátás, ha az ember nemcsak a tőle 
arasznyira fekvő nehézségeket látja, hanem magasabb 
nézőpontból a távoli harmóniát is szemügyre veszi, 
a melybe a kötelesség, a közjó és az igazi egyéni 
boldogság olvadnak. Semmiféle kultura, haladás, 
vagy más tényezője az emberi életnek nem vezet 
az életcsirák kipusztítására. 

A bajon annyival nehezebb segíteni, mert a mo-
dern társadalom egész berendezése, a családok élet-
módja a gyermekek csekély számára van alapítva. 
És azért, mert a házasságnak ez az erkölcstelen föl-
fogása annyira el van terjedve, nem is tűnik föl 
bűnnek, gyengeségnek, hanem tisztességes, törvényes 
gyakorlatnak, a mit a modern haladás hozott magá-
val. Épen azért nehezen is gyógyítható, mert a modern 
élet összes kérdéseivel : a lakás, fizetés kérdésével, a 
divattal, az életmóddal, a közvélemény uralmával 
oly szoros összefüggésben van. 

Itt van a lakáskérdés. Kis család kis lakásban 
elfér, nagynak nagyobb, drágább szükséges. Milyen 
nagy akadálya a lakáskérdés a gyermekek születé-
sének, főleg, ha még lakásínség és lakásuzsora járul 
hozzá. A helyzet alig javul az által, ha a munkásnak 
lehetővé tesszük, hogy magának házat szerezzen. Ha 
a munkás házat akar szerezni, minden pénzét a 
házra gyűjti, és annál inkább sajnálja a kiadásokat, 
amikkel a gyermek jár. 

Ezzel rokon a fizetés kérdése. Minden kis hiva-
talra százszámra akad pályázó, a kik a kis fizetés-
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bői nagy családdal nem tudnak megélni. Ezt egy for-
mulával megoldani, egy orvossággal gyógyítani nem 
lehet. Az egyik oldalon a fizetések javítása mellett a 
keresetpályák helyesebb megválasztására kell töre-
kedni, másrészt egyszerű, edző életmóddal az ifjú-
ságot munkára, vállalkozási kedvre kell nevelni. 

Az életmód egyszerűsítése különösen égetően 
szükséges. Ma megtalálunk falun, a szegényebb nép-
osztálynál is minden fényűzést és szórakozást, a 
mit azelőtt csak a gazdagoknál a városokban láttunk. 
A külsőséges, frivol, sportnak elő élettől vissza kell 
térni az egyszerűbb életmódhoz, így azután a jöve-
delem egy része fölszabadul és a család föntartására 
lesz fordítható. 

Azonban a baj legmélyebb gyökere nem ezek-
ben a dolgokban van. Ha a lakások nem is volná-
nak oly drágák, ha mindenkinek kétszer akkora 
fizetése lenne is, mégsem népesítené be sok gyer-
mek a családi házat, míg ez a zsarnoki közvélemény 
uralkodik, hogy a gyermekre sok a kiadás és kevés 
benne a köszönet, a gyermek nem áldás, hanem baj. 

Miért nincs ma becse a gyermeknek? Van sok 
hálátlan gyermek, igaz. De ez még nem fejti meg 
a nehézséget. Mert az ember igyekezete más téren 
sem jár mindig sikerrel pl. a vagyongyűjtésben, 
előmenetelben, ezek után a javak után mégis törik 
magukat az emberek. Mi a dolog magyarázata ? Az, 
hogy a világ nagyrabecsüli a vagyont, a rangot, de nem 
becsüli a családi boldogságot, ez iránt nem bír érzékkel. 

Pedig mivel nem ér föl az, ha valakinek gyer-
mekei vannak! Az ember ivadékaiban saját életét és 
működését vég nélkül meghosszabítva látja; gyerme-
keiben valósul meg annyi embernek álma : a halál után 
is még élni. Van-e nagyobb boldogság, mint szeretni és 
szerettetni? ezt a boldogságot a gyermekáldás hozza 
meg. A szeretetért, akkor, mikor az csak nemte-
len szenvedély, pénzt, egészséget, becsületet áldoznak 
az emberek; mit ér az igazi szeretet! Még az apostol 
szüzességének is az a koronája és boldog jutalma, 
hogy lelki gyermekei vannak. Sajnos, ezt a boldog-
ságot, a meg nem sziinés és a szeretet boldogságát 
az anyagias észjárás nem érti meg, ennél többre 
becsüli a versenyek izgalmait, kis társadalmi sikere-
ket, sőt még a szép ruhákat és a kényelmes lakáso-
kat is, ezt a kényelmes, de hideg, egyhangú életet, a 
mely olyan, mint a tengeri puhány élete, a melynek 
minden boldogsága abban áll, hogy szétnyitja kagy-
lóját és issza a tenger vizét. 

Mekkora áldás a gyermek különösen a kisem-
berre ! Nem kell bölcselőnek lenni, hogy valaki meg-
értse, hogy a munkásember családjával foglalkozva 
elfelejti minden baját. És nem kell nagy költőnek 
lenni, hogy meglássuk, mennyi bája van egy soktagú 
családnak. Milyen Istenáldás a szegény emberre a 
feleség és a gyermekek, a kik munkáját megédesítik 
és szive-lelke gyönyörűségét képezik. Ahányszorosan 
atyának tudja magát a munkás és a szegény iparos, 

annyiszorosan érzi emberi méltóságát, nemességét, 
nagyságát. Minő kegyetlenség a népboldogító szocia-
lizmustól, azt hirdetni, hogy a munkás érdekét szol-
gálja és a gyermektelenséget ajánlja neki. Azt, a ki 
családjában király lehetne, megfosztja alattvalóitól, 
a kik szerették, nem félték ; a munkást gondtalan, 
de dísztelen életre kárhoztatja, a hol az emberek 
csak táplálkoznak, költekeznek, elégedetlenkednek, 
az állat minden ösztönét fejlesztik magukban, egyet 
kivéve, annak szeretetét kicsinyeihez! 

A neomalthusianizmusnak legmélyebben járó 
ellenvetése az, hogy a házasságnak nemcsak egy, ha-
nem több célja is van. A házas együttélésnek az 
emberi nem szaporodásán kívül még célja a házas-
társak kölcsönös gyámolítása és hogy az érzékiségnek 
jogos kielégítése által a kicsapongásnak elejét vegye. 
A házasság nemcsak az emberi nemet, hanem a há-
zaspárt és az egyes embert is szolgálja. Azért, ha a 
gyermeknemzésnek valami akadálya merül föl, a 
másik két cél elégséges ahhoz, hogy a házas együtt-
élés kifogás alá ne essék, és azért semmi cimen sem 
lehet házas emberektől lehetetlenséget, házasságban 
önmegtartóztató életet követelni. 

Az erkölcs, a kultura nevében a leghatározot-
tabban vissza kell utasítani ezt az fölfogást, hogy a 
megtartóztatás lehetetlen. A nemi ösztönnek is van-
nak áldozatai, betegei, őrültjei. De, a mint a lopás 
és gyilkosság tilalmát az erkölcstan nem szüntetheti 
meg a lopási és gyilkolási maniakusokra való tekin-
tetből; úgy a satyriasisban, vagy nymphomaniában 
szenvedők kedvéért nem szabadíthatja föl a tilalom 
alól a bujaságot sem. A mint egyszer elfogadjuk, 
hogy a continentia a házaséletben lehetetlen, vége 
van az erkölcsi tisztaságnak és mindkét fél ösztöné-
nek szabad folyást kell engedni. 

Ezzel megdől az egész ellenvetés is. Nagyon he-
lyesen mondják, hogy a házasságnak három célja 
van, de a főcél az emberiség szaporodása és az 
egész házaséletnek okvetlenül ebben az irányban, 
legalább is ezzel párhuzamosan kell haladnia, soha 
sem ezzel homlokegyenest ellenkező irányban. Igaz, 
hogy a házastársak sok esetben ezt a célt nem érik 
el, ilyenkor a másik két cél kárpótolja őket ezért, 
ha nem magát a házas együttélést használták föl 
arra, hogy a főcélnak űtját vágják. A házasság külön-
böző céljai egymásnak alá vannak rendelve, egyiknek 
a másikat előmozdítani kell, nem pedig egymást 
hátráltatni és megsemmisíteni. 

A kijátszott természet megbőszülj a magát. Hiába 
keresnek ilyen bűnös úton gyengéd szeretetet. A hit-
vesi szeretet természeténél fogva a gyermekekhez van 
kötve : a házastársak azért szeretik egymást, hogy gyer-
mekeikel szerethessék. A házasságból, a melyben az 
élet forrását mesterségesen apasztják, nem származ-
hatik igazi mély vonzalom, hanem csak muló szen-
vedély, a melynek mindig ujabb ingerre és kielégítésre 
van szüksége. Az ilyen hűség csak addig tart, míg az 
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élvezet. Bűn nyomán soha sem fakad igazi szeretet, 
de annál sűrűbben éri el a bűnös testet a büntetés: 
neurasthenia és különféle más testi bajok. 

Ennek a bajnak gyökerei a modern erkölcstan 
poshadt vizeiből táplálkoznak. Az Isten hitével együtt 
elvesztették az emberek hitüket a megrendíthetetlen 
kötelességben, a megváltozhatatlan erkölcsben is. 
Vissza kell vezetni a világot az erős keresztény hitre, 
keresztény erényre, tisztaságra kell az embereket 
nevelni. 

Sokat tehet a törvényhozás is. A közterhek el-
osztásában tekintettel van arra, ha valakit adósság 
terhel, legyen tekintettel arra is, a kire nagy család 
gondja nehezedik. A büntető törvénykönyv szigo-
rúbb kezelésének szintén lenne jó hatása. De mind-
ennél többet érne egy életképes társadalmi akció, 
a mely az egész vonalon becsületet és kenyeret 
szerezne azoknak a derék családoknak, a melyeket 
Isten sok gyermekkel áldott meg. 

Ez a kis könyv gondolatmenete. Megérdemli, 
hogy tanulmányozzuk annál inkább, mert a baj 
nálunk is rohamosan terjed és leküzdésére alig tör-
ténik valami. Hanauer A. István dr. 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán. (iv.> 

Hofbauer atya sajátságos ember volt a világi 
tudomány és irodalom befolyásolása tekintetében is. 
Életének két legújabb (1910-iki) ismertetője, Inner-
kofler és Eckardt, egyetértenek abban, hogy Hofbauer 
atya az ő apostoli hatáskörébe került férfiak tudomá-
nyos szellemére és irodalmi Ízlésére nem közvetet-
lenül, hanem közvetve gyakorolt befolyást,1 azaz nem 
tudományt és nem irásmüvészetet öntött be az ő 
környezetét alkotó tudósok és irók lelkébe, — az 
már ott volt; — hanem egy sajátságos tökéletes-
séget, a melyet röviden úgy lehet nevezni, hogy — 
katholikus szellem; a melynek szigorú és követke-
zetes érvényesülése a tudománynak az igazság, a 
szépirodalomnak az erkölcsi szépség uralmát bizto-
sítja. Istenies Ízlést öntött be követőinek tudomá-
nyába és irásművészetébe. Hofbauer atya apostoli 
neveltségű tudósaiban és íróiban ennélfogva igazán 
valóra vált már akkor, a mit egyik magyar tudósunk 
minap, nagy igazán, nálunk jelenleg még csak mint 
a teendők sorában állót emlegetett és sürgetett: a 
minden izében kifogástalan keresztény tudományt.2 

1 «Die Einwirkung des Heiligen auf (die Wissenschaft und) 
die Literatur war nur eine mittelbare» mondja Innerkofler, 
690. 1. Követőinek egyéniségére, szellemére volt tisztító és 
megszentelő hatással, a mi azután áthatott az ő tudomá-
nyukra és irásmüvészetükre is. Különösen Werner és Schlegel 
szelleme szorult rá a hofbaueri nagy lelki tisztításra, a mint 
már eddig többször láttuk. 

2 Keresztény tudományt kell teremteni az egész vona-
lon, az összes tudományokba be kell vinni a kereszténység 
szellemét. Dr. Székely István, A tudomány hatása az életre. 
Budapest, 1910. 7. 1. 

Már tudjuk, mert már többször tapasztaltuk eddig 
is szentünknél, hogy ő a tiszta, teljes és következetes 
kath. szellemre, vagyis igazságra értette csupán az 
isteni kinyilatkoztatásnak ismeretes biztató mondását : 
«Veritas liberabit vos», nem pedig féligazságokra és 
az igazságok körül katholikus név alatt elkövetett 
következetlenségekben való botorkálásokra. Ennek 
a nagy elvnek tántoríthatatlan hittel való szemelőtt 
tartása s azoknak a Szentlélek sugallataiból fakadt 
állhatatos követése: ez a kettő avatta szentünket 
nemcsak papoknak a papi tudományban, de világi 
embereknek is a világi tudományban és irodalomban, 
fensőbbséges apostoli mesterévé és nevelőjévé.1 

Sajátságos és fölöttébb tanulságos az a mód, 
a hogyan Hofbauer atyának apostolsága ezeknek a 
nagy tudósoknak és nagytehetségű íróknak a lelkét 
kezelte, abban az irányban, hogy rengeteg tudásuk 
és írói művészetük a keresztény világnézettel, a keresz-
tény hit és erkölcsök elveivel összhangzásba jöjjön, 
illetve abban megmaradjon. 

Hofbauer atya, mint az emberi léleknek nemcsak 
tapasztalásból, de a Szentlélek külön sugallásai alapján 
is nagy ismerője, bámulatos találó igazsággal tudott 
különbséget tenni az ő bizalmas embereinek értelmi 
és erkölcsi hibái és fogyatkozásai között. Az erkölcsi 
hibákkal és fogyatkozásokkal szemben, a szerint, a 
mint jóakarattal találkozott, vagy annak ellenkező-
jével, szentünk enyhébb vagy kéményebb, de min-
dig szigorú föllépést és eljárást tanúsított. Láttuk 
fönntebb Zachariás Werner esetét, a kit öntetszelgésé-
ben és hiúságra való hajlandóságában azzal az ostoro-
zással igyekezett szentünk észretéríteni, hogy — ne 
tegye magát «nevetségessé», hanem prédikáljon 
«becsületesen» ! Szigorúan itélt egy másik jelentős és 
nagybefolyású konvertitáról, Gentzről is, és előre 
megmondotta róla, hogy nem lesz belőle igazi 
katholikus, «mert — úgymond — nem tud imádkozni».2 

1 «Unmittelbar — hat er auf die Seelen dieser Männer 
und Frauen gewirkt. Er hat sie zu einem wahrhaft inner-
lichen katholischen Leben geführt, ja sie zu ganzen, über-
zeugten Katholiken gemacht, und so wurde auch ihr literari-
sches Schaffen wahrhaft und überzeugt katholisch». Inner-
kofler, 690. 1. 

2 In dieser Periode, — további példák — namentlich 
zur Zeit des Wiener Kongresses, war unser Haus — írja 
Schlegel mostohafia Philipp Veit •— der Sammelpunkt be-
deutender Persönlichkeiten, sowohl Protestanten als Katho-
liken ; alle aber waren in Gegenwart des P. Hofbauer voll 
Ehrerbietung für seine Person und zu einem eigentlichen 
Disput über Glaubenssachen kam es, wie mir erinnerlich 
ist, nie, wenn auch P. Hotbauer die Gelegenheit nicht ver-
säumte, als echter katholischer Priester ein ernstes Wort zu 
sprechen, bisweilen sogar in munterer, humoristischer Weise, 
wie z. B. «Nun, wann werden Sie endlich einmal den 
schwarzen Strumpf ausziehen?» (magyarul körülbelül: 
meddig fogja még ön a világot protestáns szemüvegen át 
nézni ?), oder dergleichen. Niemals aber vergasz er dabei 
seine Würde und, ich möchte sagen, seine vornehme Haltung. 
Zu den näheren, vertrauten Kreisen gehörten Klinkowström, 
der selige Joseph (Anton) von Pilat, Adam Müller und 
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Alázatosságra nem tudott Gentz vergődni; ez volt 
az akadály. Az emberi természet rendje szerint élő 
emberben az alázatosság, mint a gyakorlati bölcsesség 
teljessége a csúcspont, melyre a törekvésnek irá-
nyulnia kell; keresztény ember lelkében az aláza-
tosság az alap, melyre a keresztény tökéletességet 
fektetni biztosan egyedül lehet.1 

IIa pusztán értelmi fogyatkozással vagy mond-
juk valaminek olyatén nem tudásával találkozott 
Hofbauer atya, a mely nem tudásban az illetőnek 
akarata nem volt bűnös, szentünk rendkívül kedve-
sen tudta az illetőt tévedésére figyelmeztetni. Egy-
szer Schlegel Frigyes Hofbauer atya jelenlétében 
mesmeriánus eszméket fejtegetett a katholicizmus 
magyarázatára. Szentünk egy darabig nyugodtan 
hallgatta, de lassanként elment a türelme és közbe-
szólt: «Das ist nichts, gar nichts!» Azonban Schlegel 
nem hagyta magát, hanem ötleteinek fejtegetését 
tovább folytatta. Ekkor Hofbauer atya fölállt, oda-
ment Schlegelhez s mind a két karjával átölelve és 
megrázva őt, nagy melegséggel ezt mondta Schlegel-
nek: «Te mégis az én Frigyesem vagy!» Mondá és 

(leren Familien, Freiherr von Eckstein, der später in Paris 
bekannt gewordene Publicist, und andere kath. Männer. 
Gentz Weniger, Innerkojler, 688. 1. Csattanós és világraszóló 
példa legújabban arra, hogy mily nagy Isten-csapása vala-
kire nézve az, ha nem tud imádkozni, Tolstoj Leó gróf, ez a 
szellemóriás, ki a modern kulturát oly hevesen ostromolta. 
Hogy élete végén lelkileg teljesen összerogyott és még saját 
családjától is megszökött, — ő, az altruismus lángnyelvű dicsői-
tője — annak az oka zárdában élő nővérénél tett látogatá-
sakor pattant ki. Kipattantotta maga Tolstoj. Azt mondta, 
szivesen bemenekülne ő a zárdai életbe, de sajnos — «ne 
kényszerítsenek, így szól, imádkozni. Azt nem tudok !» Az ön-
imádó ember, természetesen, nem talál szivében Istenhez kí-
vánkozó érzelmeket és hangokat. Ámde az ilyen embernek 
aztán az altruismusa is csupa öntetszelgés. Tolstoj Leót 
Prohászka Ottokár dr. püspök jellemezte legtalálóbban az 
«Elet» 1910. számában. 

1 Magnus esse vis (o Christiane), kérdi szent Ágoston, 
de minimo incipe. Cogitas magnam fabricam construere celsi-
tudinis, de fundamento prius cogita liumilitatis. Sermo 69. 
(alias 10.) de verbis Domini, n. 2. Szent Bernát röviden, de 
velősen dupláz rá szent Ágoston mondására : «Nisi per hu-
militatis stabili fundamento spirituálé aedificium stare minime 
potest». In Cant. Serm. 36. n. 5. Sokan egész életükön át sem 
tanulják meg, hogy mi az, a min igazi keresztény tökéletes-
séget lehet fejleszteni: hogy — mi az alázatosság? Az alá-
zatosság az egy sajátságos lelki magaviselet, mely soha sen-
kivel szemben nem feledi azt, hogy Istenhez mérve magunkat, 
mindannyian, s legközelebb mi magunk, «semmi»-k vagyunk. 
Az alázatossághoz nagy Isten-ismeret és nagy önismeret szüksé-
ges. A mivel kevés ember rendelkezik, mert az emberek nagyon 
el vannak foglalva a világgal, de még jobban be vannak gubózva 
a maguk «én»-jébe. Van szent Ágostonnak egy másik mondása, 
a mely az alázatosság nagy hiányának oka tekintetében fölöt-
tébb tanulságos. Világot vet az egészre. Azt mondja szent János 
evangéliumához írt magyarázatainak (tractatus) egyikében 
(a 124-ikben), hogy a fölfuvalkodás és kevélység kisértéseitől 
az embert csak a jövő boldog élet kegyelmeinek teljessége 
fogja megszabadítani. «Altera (sc. vita) tanta plenitudine gra-
tiae caret omni malo, ut sine ulla tentatione superbiae cohae-
reat summo bono.» 

ajánlotta magát. Ezzel az ügy Schlegelre nézve 
minden tekintetben el volt intézve.1 

Mikor pedig egyszer ugyancsak Schlegel szen-
tünknek kedvére olvasott föl valamely tudományos 
értekezést, Hofbauer atya szintén megölelte a roman-
tikus iskola rengeteg tudású fejét és így szólt hozzá : 
«Jól van, Frigyesem, nagyon jól van; ámde ennél 
még jobb az Úr Jézust szívből szeretni».2 így oktatta, 
így emelte szentünk az ő apostoli iskolájában az ő 
nagytehetségű, magasrangú és befolyásra emelkedett 
embereit a keresztény tökéletes gondolkodás és élet 
fokozatain egyre magasabbra. Bámulatos mesterien 
tudta, a végleteket kerülve, az embereket az igazság-
nak megnyerni és megtartani. 

S ha itt most valaki azt a fönntebb jelzett kér-
dést veti föl, hogy hát mi volt Hofbauer atya apostoli 
útbaigazításainak az ő nagy tudós tanítványaiban és 
hírneves íróiban, a romantikai világnézlet mestereiben, 
az eredménye, akkor arra a fönntiek után már kész a 
felelet: tökéletes katholikus keresztény világnézet és 
meggyőződés, tudományban, irodalomban, művészet-
ben, állami, társadalmi és magánéletben, belátással a 
legmélyebb alapokig és kilátással minden emberi tudás 
határáig. Példákból teljesen világos lesz ez a tétel. 
Klinkowström keresztény pedagógiai életfilozófiája 
például vájjon nem ér-e föl mélység és a látókör 
szélessége tekintetében az egyház bármely nagy taní-
tójának neveléstani bölcsességével? És Schlegel is, 
az ő bölcseleti fölolvasásaiban az antik, középkori 
és modern bölcseletről szintén biztos lépésekkel meg-
járta az emberi tudás határait, midőn kutatásainak 
végeredményeid megállapította azt, hogy isteni ki-
nyilatkoztatás nélkül az emberi szellem a végső ok 

1 Brunner, Hofbauer stb., 277. 1. 
s Eben selbst auf Literaten und Gelehrte ging vom 

schlichten Heiligen eine merkwürdige Macht der Auktorität 
aus. Selbst der stets kritische und zur Satire und Skepsis 
geneigte Veit erklär t : «In der Beurteilung religiöser und 
poetischer Schriften, Gebetbücher und anderer Druck-
sachen, die katholischen Übereifer zur Schau trugen, war es 
zu verwundern, mit welcher Geistesschärfe er sich aussprach. 
In einem Augenblicke entdeckte er, was darin Falsches, 
Überspanntes, Aftermystisches oder Ketzerisches enthalten 
war, und sogleich fällte er mit drei oder vier Worten darüber 
sein vollständiges Ur te i l . . . Sem édeskés, sem túlszigorú 
nem tudott l e n n i . . . Wenn er manchmal erfuhr, dasz ge-
lehrte Männer, die sich zum katholischen Glauben bekehrten 
und in der literarischen Welt einen guten Namen hatten, 
gewisse mystische oder nach dem Protestantismus riechende 
Behauptungen hartnäckig festhielten (nem minden megtértje a 
kath. hitnek lesz azonnal, s talán a végén se, tökéletes katho-
likus), suchte er sie wenigstens durch besondere Liebe an 
sich und an die katholische Kirche zu fesseln, und war 
hierin, soweit meine Beobachtungen reichen, immer siegreich». 
Innerkofler, 689. 1. Szóval, el lehet szentünkről is azt mon-
dani, a mit szent István vértanúról szent Fulgentius püspök 
róla szóló dicsbeszédében mondott vala : «Stephanus . . . 
eharitatem pro armis habebat, et per ipsam ubique vincebat». 
Breviárium, 26. Dec. Lect. IV. Szentünknek is a szent szeretet 
volt a mindenre jó fegyvere. 
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kielégítő, teljesen megnyugtató ismeretére nem jut el.1 

Mit mondjunk arról, hogy Adam von Müller könyvtárrá 
duzzadt tudományos munkáinak2 tetejébe megírt egy 
könyvet, ame ly nagy kvalitású hittudósnak is becsü-
letére vált volna. Er t jük: «Von der Notwendigkeit 
einer theologischen Grundlage der gesamten Staats-
wissenschaften» cimű könyvét, mely Hofbauer atya 
halála előtti évben. 1819-ben jelent meg és méltán 
nagy föltűnést keltett. Ennek a könyvnek megjelenése 
a tudomány Ítélőszéke előtt a jozefinizmus csődjét je-
lentette. Nem meddő kritikája az a legazdálkodott ál-
lamszolgaságos vallásügyi politikának, hanem tanul-
ságokban gazdag bevezetés a keresztény államférfiúi 
bölcsesség tudományába. Adam von Müllernek ebben 
a könyvében a hofbaueri apostoli befolyás remekelt az 
állami életnek az egoismus karjaiból a fönnséges ke-
resztény morál útjára való visszatérítése ügyében.3 

Szentünk — egyházpolitikai befolyásának zenitjén. 
A bécsi kongresszus (1814—1815-ben) az egész 

akkori világ érdeklődésének középpontjává tette Bécset. 

1 V. ö. Innerkofler, 685. 1. «Dasz ohne Offenbarung volle 
Erkenntnis ausgeschlossen sei.» — Érdekes és tanulságos az 
is, a mit Helmine von Chezy Schlegel tudásának mélységes 
természetéről emlékirataiban megírt. «Schlegel hörte in 
dieser Zeit (miután Hofbauer atya őt a katholicizmus szel-
lemébe beavatta) auf, seiner Begeisterung für die indischen 
Büszer Luft zu machen und pries dagegen die Idee des 
Papstes als die höchste und vollkommenste, welcher die 
Menschheit je gehuldigt. Unaufhörlich sprach er davon, wie 
das Heil der Welt nur noch im Papsttum liege, wenn dieses 
wieder in vollem Glänze und als alles durchdringende Ge-
walt erstünde, wohin es auch kommen müsse, und unaus-
bleiblich kommen werde.» Memoiren, Bd. I. 204. 1. Schlegel 
mondásában, hogyha azt von Chezy asszony híven idézi, a 
«müsse»-ig teljes erejű logikai következetesség érvényesül, 
az ú. n. «logique surnaturelle»-é ; a mi azon innen a «werde»-ig 
van benne, az kétes értékű merész látnoki szárnypróbálgatás, 
mert hiszen az ellenkező fejlődés lelietsége, sőt valószínűsége 
nincsen egészen kizárva. 

2 E munkák közül néhánynak elég legyen itt csak a 
címét említeni : Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft 
und Kunst. Dresden, 1807. Die Lehre vom Gegensatz. Von der 
Idee des Staates. Die Elemente der Staatskunst. Die Theorie 
der Staatshaushaltung. Versuch einer neuer Theorie des 
Geldes. Zwölf Reden über die Beredsamheit und deren Ver-
fall in Deutschland stb. Némelyik e munkák közül 2—3 
kötetes. Ezenkívül Kleisttel szerkesztette a «Phöbus» című 
folyóiratot és «Staatsanzeigen»-eket adott ki. 

3 Adam von Müller tiszteletét és háláját mestere, Hof-
bauer atya iránt az «Österreichischer Beobachter»-ben meg-
jelent nekrológjának záró szavaiban így fejezte k i : «Die 
Früchte seines tatenreichen, wahrhaft apostolischen Lebens 
unter uns wird die Nachwelt ernten. (Bécs és Ausztria keresz-
tény újraébredése csak egyik része a gyümölcsöknek.) Hohe 
und Niedere, Gelehrte und Unmündige beklagen den uner-
setzlichen Verlust ihres Vaters und Führers, und die Entfern-
teren selbst, die ihn nur dem Namen nach gekannt, empfin-
den bei der Nachricht von seinem Tode, dasz eine starke 
Stütze des Glaubens und der Religion, also des Vaterlandes, 
gesunken ist. Nur der Gedanke, dasz er fortlebt in seiner 
unermeszlieh reichen Aussaat des Guten, vermag die Betrübnis 
Über seinen Tod zu lindern». Innerkofler. 811. 1. 

Napoleon egész Európát felforgatta. Népek és egész 
országok nem tudták a rettenetes zűrzavarban, hogy 
tulaj donképen ki az ő fejedelmök s ezek viszont 
maguk sem tudták, hogy kinek meddig terjed ural-
kodóijogosultsága. Még felforgatottabb volt az egyház 
állapota, kivált Németországban. Nagy pusztítás tör-
tént itt azzal, hogy az egyházi fejedelemségeket a 
kapzsi fejedelmek megszüntették és azoknak terü-
leteit magukhoz ragadták. Még nagyobb pusztítást 
okozott a katholikus alapítványok, iskolák, jótékony 
intézetek és a kolostorok erőszakos megszüntetése és 
kirablása. A pápát Napoleon Rómából elhurcoltatta, 
fogva tartotta és birtokaitól megfosztotta. Az egyház-
ban a püspökök kormányzó hatalma állami, rendőri 
törvények béklyóiba volt beleszorítva. Az egyház 
fejével, a római pápával, sem a tanító, sem a tanuló 
egyház tagjai nem közlekedhettek. Királyi, feje-
delmi «tetszvény»-eknek volt alávetve az egyháznak 
minden mozdulata. 

Ebben a rengeteg összevisszaságban valamelyes 
rendet teremteni volt a bécsi kongresszus feladata. 
Hát a kongresszus teremtett is rendet, de bizony csak 
valamelyest. Nemzetközi, politikai téren már alig van 
valami ebből az akkori valamelyes rendből. Maradandó 
az egészből úgyszólván csupán az elrablott egyházi 
vagyon elpocsékoltsága. Terület és nép a volt egyházi 
birtokokon, igaz, egész Németországban megvan a 
fejedelmek birtokában, de az egyház vagyona, kincsei, 
alapítványai — úgy mint előbb Franciaországban, 
sőt talán még csúfosabban — eltűntek, nincsenek. 
A bécsi kongresszus az egyházat anyagiak tekintetében 
semmi jóban sem részesítette.1 

1 A világtörténelemben jártas emberek előtt nem titok 
az, hogy anyagi, világi javakkal az egyház aránylag Német-
országban volt leggazdagabban ellátva. A mainzi, kölni, trieri 
érsekek választófejedelmek voltak, külön souverain jogokkal 
és saját országukkal. Császár- és királyválasztó jog nélkül, de 
szintén külön országos feljedelmek voltak a bambergi, würz-
burgi, eichstädti, freisingi, münsteri, hildesheimi, paderborni, 
osnabrücki, trienti, brixeni, passaui, konstanci, lütticlii püspök-
ségek és a salzburgi érsekség, hogy az apróbb egyházi fejede-
lemségekről ne is szóljunk. Mindezt a világi fejedelmi pompát, 
a velejáró anyagi javakkal együtt, a napoleoni ragadozó poli-
tika hatása alatt szenvedett «károk megtérülése» cimén, el-
rabolták az egyháztól Németországnak vitéz világi fejedelmei. 
Az erről szóló «Reichsdeputationshaupt.schlusz» cimű akta 
1803. február 25-én kelt, birodalmi megerősítést nyert március 
24-én, német-római császári megerősítést nyert ápril 27-én. 
Ily csúfos egyházrablással végződött a német-római császár-
ság. Talán a többi közt azért is, hogy ennek a ténynek ódiu-
mától szabaduljanak, vették fel a Habsburgok Bécsben az 
ausztriai császári cimet. Mit vesztett az egyház a «saeculari-
satio»-nak ezen a révén, elmondja Hergenröther. «Auf beiden 
Ufern des Rheines, úgymond, verlor die deutsche Kirche, 
einst die reichste der Christenheit, 1719 Quadratmeilen mit 
über 3 Millionen Einwohnern und einem Einkommen von 
mehr als 21 Millionen Gulden.» Kircheng.3 III. 773. 1. Hogyha 
ehhez hozzávesszük a német «saelcularisatio» másik révét, azt 
melyen a többi egyházi vagyon, az ú. n. «reichsunmittelbaren 
és «mittelbaren» egyházi javadalmak, apátságok, zárdák stb. 
vagyona a fejedelmek elpocsékolása alá került, akkor teljes 
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Szellemiek, lelkiek tekintetében pedig, különösen 
Németország területén majdnem hogy tönkre nem tette. 
Erről, vagyis a bécsi kongresszuson a katholikus egy-
háznak Németországban létét, egységét és hitépségét 
fenyegető veszedelméről, azért kell itt Hofbauer atya 
életrajzában nagy hangsúlyozással megemlékeznünk, 
mert szentünknek befolyása, már ismeretes ember-
feletti okossága és erőfeszítése, kiváltképpen ennek a 
veszedelemnek felismerésében és elhárításában bizo-
nyosodott meg abban az irányban, hogy ő csak-
ugyan isteni küldetést kapott aziránt, hogy korában 
oszlopa legyen, kivált Németország számára, a létében 
veszélyeztetett egyháznak. 

A bécsi kongresszus nagyon is emberi dolog 
volt: annyira, hogy a kortársak e miatt gúnyolódtak 
is a kongresszus tagjai felett, szemökre hányva azt, 
hogy a drága időt frivol kedvtelésekkel «elmulatják»,1 

pedig a fejedelmek, hogy vallásos szerepet is játsza-
nak, a bécsi Szent-István-templomban gyászistentisz-
teletet tartottak XVI. Lajos és a francia forradalom 
többi fejedelmi áldozatáért. A kongresszus tárgyalásai 
egyébiránt három csoportba foglalhatók össze : a 
nemzetközi, a németországi és az egyházi ügyek cso-
portjába. Mi csak ez utóbbiakkal fogunk itt foglal-
kozni. Itt, ez ügycsoport körében fejtette ki Hof-
bauer atya gondviseléses, prófétai mentő tevékeny-
ségét. Mert miről is volt a bécsi kongresszuson Német-
ország egyházi ügyeire vonatkozólag szó? 

Németország egyházi ügyeire vonatkozólag a bécsi 
kongresszusban három irányzat törekedett érvényre 
emelkedni. Első volt az, melyet Consalvi bibornok 
Rómából magával hozott: a «restitutio in integrum» 
elve alapján.2 Ezt jobboldali programúinak lehetne 
nevezni. 

fogalmunk lesz arról a pusztulásról, mely a német-római 
császárság birodalmának területén az egyházat anyagi és más 
világi javakban érte. Ennél a pusztulásnál, melyet — a XX 
század elején bátran el lehet elmondani — máris kihevert az 
egyház Németországban, százszorta veszedelmesebb pusztulás 
fenyegette a bécsi kongresszuson : a schisma és haeresis. De 
erről tüstént bővebben fent, a szövegben. 

1 Ein Witzbold sagte : «Der Kongressz geht nicht vor-
wärts : er tanzl». Innerkofler, 695. 1. Mások más megjegyzé-
seket is tettek. 

2 Ennek az irányzatnak kívánalmait Weisz, Weltgescli. 
10. kötet 879. 1. három pontba foglalta össze : «1. Die Wieder-
aufrichtung des heiligen römischen Reiches (ez homlokegyenest 
beleütközik az új ausztriai császárság büszke önérzetébe) als 
eines Mittelpunktes der politischen Einheit, ehrwürdig durch 
sein Altertum und geheiligt durch seine Religion. (Hol volt 
mindez már akkor Németországban ?) 2. Die Wiederherstellung 
der geistlichen Fürstentümer, welche durch die Revolution 
zerstört und weltlichen Fürsten, katholischen wie nichtkatho-
lischen zugesprochen worden sind. 3. Die Rückgabe der Güter 
und Einkünfte der Geistlichen und Ordensleute beiderlei 
Geschlechtes in Verwendung derselben nach der Bestimmung 
der Stifter». Hogy mennyire túlideális volt ez a programm, 
mutatja az, hogy elkótyavetyélt kincseket követelt vissza. «(Es 
wurden, mondja Hergenröther (id. h.), mit vandalischer Wut 
viele Kirchen entweiht, die heiligen Gefäsze, Monstranzen, 

Másik irányzat volt a hatalmasoké, kiknek vezérsé-
gére egy szabadkőműves egyházi férfiú, a hirhedt Wes-
senberg vállalkozott.1 Ennek főelve — a «Los von Rom» 
vagyis «eine deutsche Nationalkirche», egy, Rómától 
független «primás»-sal az élén. Ezt lehetne a kongresz-
szusbaloldaliprogrammjának nevezni. Hihetetlen, hogy 
Wessenberg, a ki maga-magát képzelte már előre prí-
másnak, mekkora agitációt fejtett ki programmja érde-
kében. A kongresszus elé, mindjárt annak kezdeté-
ben, 1814. november 27-én (a kongresszus 17-én 
nyilt meg) két röpiratot terjesztett: «Die deutsche 
Kirche unter einem Primas» és «Die deutsche Kirche, 
ein Vorschlag zu ihrer Begründung und Einrichtung» 
címek alatt. Ezt a két röpiratot a kongresszus vala-
mennyi tagja közt kiosztották. Wessenberg tervét, a 
mely az akkor divatos gondolkozásnak remekül meg-
felelt, természetesen, Németország minden febroniánus 
és Ausztria minden jozefinisztikus papja és befolyásos 
világi férfia támogatta. A németországi fejedelmek 
pedig valamennyien hajlottak Wessenberg pártjára, 
hisz az ő önzésöknek malmára hajtotta a vizet. 
A dolog tehát úgy indult, hogy a kongresszuson ez 
az irány győzni fog. Már annyira haladt a siker, hogy 
a kongresszusi akták közé mint 13. §. az a javaslat 
iktattatott be, hogy a fejedelmek Wessenberg indít-
ványát kongresszusi határozat erejére emelik fel.2 

Breznay Béla dr. 

Újszövetségi problémák• (in.) 

Azután nem is tartja magát tételéhez. Itt rácitál-
hatjuk saját szavait. Azt mondja, hogy a nem iro-
dalmi textusokat, melyek vagy ostrakak, vagy papy-
rusok, fogja tárgyalni és hogy ezek alapján kimu-
tatja a közösséget a görög alsó rétegek és a keresz-
ténység között. Tényleg pedig számos helyen tör-
vényszéki tárgyalási aktákra, császári editumokra 

Paramente konfisziert, an Juden verkauft, eine allgemeine 
Plünderung und Verschleuderung auch der kostbarsten 
Bibliotheken, wie der Kirchenkleinodien trat ein.» Világos, 
hogy a «restitutio in integrum» elve nagyrészt bizony már 
nyilt lehetetlenségbe ütköző volt. 

1 Seit je war ihr Chorführer (a febroniániusoké és 
jozefinistáké) Wessenberg gewesen. Seine Stellung in Wien 
war auch äuszerst günstig. Ein feiner Weltmann, machte er 
auf alle, namentlich die Adeligen und Fürsten, den ein-
nehmendsten Eindruck. Fürst Metternich, der Vorsitzende und 
die Seele des Kongresses, war sein Vetter undin dessen Diensten 
stand an einfluszreichster Stelle als österreichischer Minister 
Wessenbergs leiblicher Bruder. Innerkofler, 697. Ezekhez hozzá 
kell venni azt is, hogy Wessenberg maga a kongresszuson 
nem kevesebb embert, mint Németország prímását, Dalber-
get képviselte. 

2 Wessenberg konnte seiner Sache gewisz sein. Kein 
einzinger von den eigentlichen Kongresz-Teilnehmern ergriff 
so recht die Partei der Kirche, mit Ausnahme natürlich 
Consa lv is . . . Unverhohlen äuszerten sich (auch) viele der 
Kongreszberater für die Ansichten des feinen Prälaten und 
Freimaurers.» Innerkofler, 699. 
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hivatkozik. Hiszen ezek, ha nem is nevezhetők iro-
dalmi termékeknek, de azt se lehet rájuk mondani, 
hogy az alsóbb rétegek gondolatvilágát tükröztetik 
vissza. A nyilvános állami ténykedések nagyon is a 
felsőbb rétegekbe tartoznak. Emellett mindezek nem 
is egészen magánjellegű dolgok. 

Az olyan eljárás, hogy pl. az àp^iepeùj (Krisztus, 
mint főpap, szent Pálnál gyakori) bizonyára a zsidó fő-
papságból ered, szintén nem vall pontosságra. Hason-
lóanjár el, mikor a kereszténységnek a császári kultusz 
ellen nyilvánuló ellenszenvét magyarázza. Szerinte a 
kereszténységben nagy volt az ellenszenv a császárkul-
tusz ellen ; ez — úgymond — szorosan összefügg a zsi-
dósággal, mint a melyben benn volt az elnyomottak szo-
ciális inslinctusa. Valószínű tehát, hogy az egész ellen-
szenv a zsidó monotheismus öröksége. Hát hiszen az 
ilyen és hasonló jelzőknek olykor-olykor megvan a 
maguk jogosultsága. De oly súlyos következtetésekre, 
mint a minőket Deissmann von le, semmiesetre sem 
jogosítanak föl. 

Még egy általános megjegyzést. Ellenmondást 
látunk a végső következtetés és fölfogásának lényege 
között. Gyakran hangsúlyozza ugyanis és bizonyítani 
is törekszik, hogy Krisztus és az apostolok (szent 
Pált sem véve ki) mindenben koruk kulturális, val-
lási, ethikai és jogi fölfogását osztották. Több ilyen 
helyre rá is mutattunk. így pl. midőn szent Pál gon-
dolatát Krisztus megváltói munkájáról (pl. Gal. 4, 
1—7.) egyszerűen a görögöknél divatos rabszolgael-
bocsátással hozza gondolati rokonságba, úgy hogy a 
megváltás igazi tárgyát teljesen lerontja. Egész azo-
nosságot fedez föl a biblia ezen gondolatvilága és 
a hasonló textusok fölfogása között. A mint ezekben 
valamely rabszolgának eladásáról olvasunk, ezt sze-
rinte szent Pál Krisztusra alkalmazza. Krisztus vére, 
mint a váltság díja, helyettesítendő a rabszolgák el-
adásánál adott, illetőleg kapott váltságdíjjal. Szóval 
Deissmann szerint legföljebb a szereplő személyeket 
kell fölcserélni. S mégis annak dacára mit mond a 
végén ? Minő kötelességünk van a kereszténységgel 
szemben? Többi között szent könyveink megjavítása 
az a föladat, melyet az újonnan fölfedezett textusok 
megismerése elénk állít. Nem joggal kérdezhetjük-e 
tehát, hogy szent Pál beszéde mégis csak más gondolat-
világba vezet bennünket, mint a minő ama textu-
sokból tárul elénk? Ez pedig határozott ellenmon-
dás Deissmann fölfogásának lényegével. 

Lássuk most a részleteket is. Ezt azon szempon-
tok szerint fogjuk tenni, melyek szerint I). systemáját 
fölépíti. Vagyis, hogy mikép kell értékelnünk a Kis-
Ázsiában, Görögországban, Egyptomban újonnan föl-
fedezett nem keresztény textusokat a biblia nyelvi, 
irodalomtörténeti és tartalmi szempontjából? Előre 
is kijelenthetjük, hogy Deissmann munkájának első 
és második része, hol tehát inkább a biblia alakisá-
gával foglalkozik, az, melyet leginkább fölhasználtunk 
bibliai tudásunk gyarapítására, vagy támogatására. 

Először a bibliai nyelv kérdésének tisztázásához 
akar hozzájárulni. Evégből több olyan szót sorol 
föl, melyekről azt tartották, hogy csak a bibliában 
fordulnak elő, most pedig látjuk, hogy a nem keresz-
tény textusokban is előfordulnak, úgy hogy a tiszta 
biblikus szavak számát 50-re kell redukálni. Igen, 
de itt pontosan kellett volna megjelölnie a textusok 
származási évét is, mivel ez az 50-es szám nem talál 
általános elfogadásra. így pl. az angol Kennely az 
ilyen szavak számát 550-re becsüli.1 Világosan ki 
kellett volna ezért mutatni, hogy az illető textusok nem 
állanak a biblia befolyása alatt. Eszerint a bibliai 
nyelv kérdése nem mondható egészen tisztázott do-
lognak. Egészen a legújabb időkig különböző véle-
mények küzdenek egymással. Ha nem is tartjuk a 
dogmatikus elméletet, mely a nyelvi kérdést is a 
sugalmazás szempontjából itéli meg, azt azonban 
még sem lehet kereken kijelenteni, hogy a biblia 
nyelve a görög alsó rétegek nyelve. Bebizonyítottnak 
csak az vehető, hogy a szentírás nyelve nem valami 
különálló nyelv. A különálló nyelv ellen már az is 
szól, hogy a biblia elsősorban a kartársakhoz szólt; 
tehát olyan nyelven kellett szólnia, melyet lehető-
leg mindenki megértsen. Vagyis a xotvrj (közös, álta-
lánosan beszélt) nyelven. De épen itt van a nehéz-
ség. Az a kérdés épen, hogy melyik az a ototvrj s 
mennyi abban az idegen elem? Az orosz biblikusok, 
pd. határozottan a hebraisztikus elmélet felé hajol-
nak, mely szerint a biblia tényleg a XOIVYJ nyelv. De 
voltaképen új xotvrj nyelv. Hogyan értendő ez? Kép-
viselői így magyarázzák. A zsidók eltanulták a közön-
séges görög nyelvet, de beszélték a hébert is. így jutot-
tak héber elemek a xoivrj-ba, úgy hogy az ó- és új-
szövetség görög nyelve, a xoivnj, a régi héber és az 
egykorú aramai nyelv vegyüléke. Voltaképen tehát 
egészen új nyelv támadt.2 

Látjuk ebből, hogy Oeissmannak be is kellett 
volna bizonyítania, hogy a fölsorolt szavak a görög 
alsó rétegek kizárólagos szótárába tartoznak. Ezt 
annál jogosabban kívánhatjuk tőle, mivel nála a 
biblia nyelvi kérdése is azt a célt szolgálja, hogy a 
kereszténység a görög nép alsó rétegeiben kere-
sendő. Arra pedig hasztalanul hivatkozik, hogy a 
pogányok a keresztényeket a bibliai nyelv miatt is 
gúnyolták. Akadtak akkor is védői, mint a hogy ujab-
ban is vannak, kik különösen szent Pál görög nyel-
vezetét valósággal magasztalják. 

Azt azonban készséggel elfogadjuk, hogy a 
kereszténység inkább jelentésalkotólag, mint szó-
képzésileg hatott. Csak az sajnálatos, hogy ezt a 
kijelentését ő maga sem respektálja. A pogány gon-
dolatvilág és szent Pál gondolatvilága között min-
denütt rokonságot, sőt azonosságot lát. Hol van akkor 
a kereszténység hatása? 

1 Biblische Zeitschrift 1910. 3. Heft. 
2 «'ExxX. <Mpo;» 1909. ápr., máj., jun. sz. 
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Szent Pál leveleinek alakját illetőleg sok tanul-
ságot nyújtanak az ujabb tertusok. Mutatják, bogy szent 
Pál korának embere. Ismeri korának irodalmát és 
azt értékesíti. Mindez csak megerősít bennünket abban, 
hogy szent Pálnak nagy volt a szerzett tudása is. 
Ámde teljesen önkényes eljárás, ha valaki valami 
hasonlóság miatt szent Pál leveleit a magánlevelezé-
sek, hogy ne mondjuk kedvtelések, nyugtatványok, 
elismervények nívójára sülyeszti. Valamint az iro-
dalmi jelleget nemcsak a külső forma adja meg. 
Függ ez a tartalomtól is. Sokszor magános szemé-
lyeknek szánt levelekben több irodalom, a nyilvá-
nosságot jobban érdeklő tartalom lehet, mint olyan 
iratban, mely egyenesen irodalomnak volt szánva. 
És hogy szent Pál leveleiben van tartalom, azt alább 
látni fogjuk. Mint az eddigiekből láttuk, Deissmann 
csak a katholikus leveleknek és a héberekhez írt 
levélnek tulajdonit irodalmi értéket. Miért? Egysze-
rűen azért, mert ezek többnek, a diasporáknak van-
nak szánva. Ezért a héberekhez írt levélből az elején 
a név is elesik. Ez itt — így szól — mint a nyilvá-
nosságnak szánt levélben senkit sem érdekel. Nem 
bocsátkozhatunk ennek hosszas megbeszélésébe, mert 
ez a kérdések egész tömkelegét veti fel. Az intro-
ductio megfelel minden egyes levélnél, hogy kiknek 
volt szánva. Deissmann csak állítja, de semmivel sem 
bizonyítja, hogy magánosoknak szánt bizalmas köz-
lések szent Pál levelei, melyekről az ő közvetlen 
környezetén kívül senkinek sem volt tudomása. Mi 
ellenben meg tudjuk magyarázni, miért választotta 
szent Pál a levélformát. Először, mivel ez a kor 
szokása; másodszor, mert a maga bizalmasabb jelle-
gével alkalmasabb volt arra, hogy a népeket Krisz-
tus igája alá hajtsa. Tudvalevőleg távol lévő, idegen 
személyek oktatására megfelelőbb a levélforma. Annál 
is inkább, mivel szent Pál leveleiben nem új tan 
megállapításáról van szó. 0 szorosan az evangelium 
alapján áll. Állandóan hangsúlyozza, hogy más ala-
pot senki sem vethet, mint a melyet Krisztus vetett. 
Nem emberi tanítás az, amiről szól, nem is ő mondja, 
hanem Krisztus, kinek olvasóit meg akarja nyerni. 
Ez az állandó mottó. Azután korántsem azonosak 
szent Pál leveleinek üdvözlései a Deissmann által 
felhozott textusban lévő üdvözlésekkel. Igazán mond-
hatjuk, hogy egy egész világ választja el e tekintet-
ben a szóban levő textusokat a bibliától. Elég legyen 
e tekintetben Aranyszájú szent János egy-két helyére 
hivatkoznunk. így pl. Róm. 16, 3-ban lévő üdvözlést : 
Salutate Priscam stb. így magyarázza: «Verosimile 
namque est multos in Ecclesia fuisse Romanorum 
illustres, quos cogebat pauperes illos salutare».1  

Aranyszájú szent János felfogása szerint azoknak az üd-
vözléseknek fontos rendeltetésük volt s nem tisztán 
udvariassági forma. De még jobban kitűnik ez, ha 
valamely textusban előforduló üdvözlést a bibliai 

1 Chrysostomus; Sermo XVII. in Rom. 16, 3. 

üdvözléssel egybevetjük. Pl. van bizonyos Heliodoros-
nak üdvözlete : Heliodoros N. N. testvéréhez, Üdvöz-
let. És itt van pl. a II. Thess. 1, 2: Paulus Gratia 
vobis et pax a Deo Pâtre nostro et Domino Jesu 
Christo. Gratias agere debemus. Méltán kiált föl itt 
ugyancsak Chrysostomus : «0 salutationem innumera 
bona afferentem ! Hoc Christus Apostolos in domos 
intrantes primum pronuntiare iubet verbum. Neque 
enim Christus leve modicumque terminavit bellum, 
sed gravissimum, universale, diuturnum idque non 
laboribus nostris, sed gratia sua».1 Tehát a gratiá-
val is üdvözli szent Pál a híveket, mert Krisztus ke-
gyelme által van a bűntől való szabadulás,az áTtoXóipwai;. 
íme ily mélységes jelentés van szent Pál üdvözlésében, 
így fogja ezt fel az a Chrysostomus, kit egy alkalom-
mal Deissmann is a maga elmélete mellett szólaltat 
meg és épen a megváltást illetőleg. Megtudj uk továbbá 
azt is magyarázni, hogy miért maradt el a héberek-
hez írt levél elejéről szent Pál neve. Nem azért, a 
mint Deissmann gondolja, mintha t. i. ez nem olyan 
levél (Brief) volna, mint a többi, hanem epistola, 
melynél nem tontos a név. Sokkal valószínűbb, hogy 
az okát a levél első olvasóiban kell keresnünk. Ki-
hez írta ezt a levelet? Biztosnak vehető, hogy a 
jeruzsálemi zsidókhoz, már pedig tudjuk, hogy szent 
Pál a zsidók előtt nem valami kedves személyiség 
volt. A siker érdekében tanácsosabb volt tehát az 
előbbi Saulnak elhagyni a Pál nevet.2 Azután ez 
már nem is annyira levél, inkább homiliának, vagy 
vigasztaló, buzdító iratnak mondható. Végre nem 
járunk távol a helyes magyarázattól, ha disztingvá-
lunk szerző és iró között. Szóval Deissmann minden 
alapos ok nélkül szállítja le a bibliai leveleket a 
magánjellegű levelek szintájára. 

Hadzsega Gyula dr. 

Jlpathikusok-e a mi szentjeink ? (ív.) 
A mindent éltető Nap is egyidőre visszavonul 

tőlünk. Csak messze távolból nézi a mi küzdelmein-
ket, melyeket folytatunk hóval, jéggel, szélviharral, 
hideggel. Annál nagyobb szeretettel, annál több hővel 
és fénnyel árasztja el aztán földrészünket, midőn 
nyáron újra visszatér hozzánk. A szent is visszavonul 
egyidőre a magányba, hogy magába szedhesse az 
isteni kegyelem behatásait, hogy annál nagyobb 
fényt gyújtson, meleget árasszon maga körül, midőn 
valamiképen ismét belekerül a mindennapi élet 
sodrába. 

Még a teljes életében önmagát visszavonultságra 
kárhoztató Stilita szent Simon élete sem volt üdvös 
kihatás nélkül. Sőt Theodoretus Cyrensis beszéli, 
hogy ezerszámra jártak az emberek csudájára. S e 

1 Chrysostomus : Horn. in Rom. 1, 4. 
2 Cornely : Ilist. et critica Introd, in U. T. libros sacros 

vol. III. p. 538, 
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búcsújárásnak kimondhatatlan erkölcsi megújulás 
lön az eredménye. Példája,imája,naponkinti prédiká-
ciója a megtérések, kiengesztelődések zömét idézte elő. 

Legtöbbször csak kis cella vagy kolostor volt 
az, a miről a szentek elmondhatták : ez az enyém. 
S mégis az egész világ az övék volt. Mert szent 
Vince szerint «szeretetük behálózta az egész világot.» 

«Itt valaki azt vethetné közbe, mondja Joly:1 

az egész világot szeretni annyi, mint senkit sem 
szeretni. S épen ez az általános szeretet öl ki min-
den természetes érzelmet. Erre azt felelem : Hát 
senkit sem szeret az, a ki szeretetet tanúsít, mint a 
hogy azt a szentek tették, a szegények iránt, kikért 
levetették ruháikat és megvonták maguktól a táplá-
lékot; a betegek iránt, kiknek sebeit csókolták; a 
zarándokok és idegenek iránt, kiknek ingyen szállást 
készítettek; az árvák és a talált gyermekek iránt, 
kiknek családot adtak; a bélpoklosok, ótvarosok 
és dögvészesek iránt, kiknek ragályával hitükön és 
imájukon kívül minden védelem nélkül szembe-
szálltak; a foglyok iránt, kiket saját szabadságuk 
árán megváltottak, a rabszolgák iránt, kiket felszaba-
dítottak ; a szerecsenek iránt, kiket megvédtek a 
győző elhurcolása ellen?» 

A szentek tudtak Pál apostol nyomán «minden-
kinek mindene lenni», mert Isten hivását követve a 
a magányba vonultak, mint hajdan a próféták, hogy 
ott összesűrítve lelkük energiáit Isten kegyelmével 
megedzve jó akaratukat, alkalmas időben kiálljanak 
a világ színpadára s körüljárjanak mindenütt jót 
tévén. 

III. Apathikusok voltak a szentek, mert kímélet-
lenek voltak önmaguk iránt. Nem volt érzékük az 
élet örömei iránt. Véli Lehmann. Egy sorba rakja 
őket a fakirokkal, dervisekkel, a kik karddal szab-
dalják, tűzzel égetik, kificamítják és elnevelik tagjai-
kat, hogy a tökéletes apathia, érzéstelenség állapotába 
jussanak. Keményen megrójja szalézi szent Ferencet 
szent Chantai önmegtagadásaiért, melyekre ránevelte. 
Pedig azok visszataszítók (abstossend). Sőt hülyék 
az önmegtagadó szentek, toldja tovább Eötvös. Nem 
József, a fenkölt lelkű író, hanem Károly, a cynikus 
«vajda». 

Tökéletesen igaz, hogy mindeki a maga szem-
üvegén át nézi és látja a világot, az embereket. Az 
«Abbázia remetéje» is a saját lelkének homorú-
domború torz tükrözésén át látja szent Imrét. Kirí 
belőle a muzulmán kizmet-tel rokon praedestinatiót 
valló kálvinista szellem. Vagy talán inkább a kávé-
ház «szelleme» áramlik ki belőle? A kik nyugodtan 
emésztnek, azok e cynikus felfogás szerint tiszteletre-
méltóbbak, mint az erény hősei. 

Mennyire igaz Foerster2 szava: «Az emberek 
mindig megpökdösik és kigúnyolják a legfönsége-

1 I. m 123. 
2 Foerster-Schütz : A nemi élet etliikája és pedagógiája. 
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sebb lelkeket és homályosan mégis sejtik, hog}7 a 
belőlük áradó világosság és erő nélkül nem tudják 
élni az életet.» Ezt Dosztojevszki Idiótájában nagy 
pszichológiával adja elő: Az igazán tisztát és önzet-
lent mindnyájan idiótának gúnyolják és mégis min-
den ügyükben ő hozzájönnek és tőle várják kétségbe-
esett nyugliatatlanságukban a megváltást.1 

A kath. felfogás kezdettől azt vallotta, hogy az 
ösztönök és szenvedélyek sarkantyúul szolgálhatnak 
a jóra is, de ösztökélhetnek a rosszra is. Az eredeti 
bún lényegesen nem rontotta ugyan meg az emberi 
természetet, de meggyöngítette azt, úgy, hogy az 
embert hajlamai könnyebben viszik a rosszra, mint 
a jóra. Örökösen egy örvénylő mélység szélén áll 
az ember, melybe könnyebb beleesni. De lehetséges 
bele nem esni, ha az ember okos és óvatos. Az 
okos ember nem engedi, hogy a szenvedélyek, e 
tüzes vérű csikók, ragadják tova kényük-kedvük 
szerint kocsiját s esetleg a mélységbe rántsák, hanem 
ő kormányozza őket. Úr akar lenni felettük, ha 
törik, ha szakad. Az éberségről egy pillanatra sem 
feledkezik meg. Mert minden percben megfordulhat 
a szerep. S kész a veszedelem. 

Nos, a szentek ilyen okos és óvatos emberek. 
Erezik szent Pállal magukban azt a másik törvényt, 
mely «ellenkezik lelkük törvényével». De nem enged-
nek neki. Keményen tartják magukat. «A szentek, 
mondja Weisz,2 olyan emberek voltak, mint mi 
mindnyájan.» 

Azért ki lehettek téve a kísértéseknek és el is 
eshettek. Gyakran nagyon közel voltak a veszedelem-
hez. És pedig nagyobb veszedelemhez voltak közel 
az ő magas életútjukon, mint mi alant a mélység-
ben. Nem volt egy pillanatuk sem, a mikor óvatos-
ság nélkül mertek volna élni. Sohasem hitték, hogy 
biztonságban és készen vannak. És épen ebben fek-
szik az ok, miért becsülik oly nagyra bennük: Isten 
is, meg mindazok, akik az embert ismerik és becsü-
lik, hogy nem estek el, hanem fenntartották magu-
kat. Mert nem szerencsésebben alkotott természet 
tette őket szentekké, hanem erősebb akaratuk, mely 
a gonosz természetet erősebben megfékezte és a 
segítő kegyelmet hívebben felhasználta. 

Nem szenteknek születtek, hanem azokká lettek. 
És pedig erős harc árán. Si vis pacem, para bellum : 
ezen régi közmondáshoz tartották magukat. Találóan 
hasonlítja azért Strauss3 a tökéletes keresztényt 
angyalhoz, a ki megfékezett állaton ül és erősen 
szorongatja, hogy előbbi vadságára vissza ne gondol-
jon. A szentek is ismerték azt a régi közmondást: 
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. De tudták 
azt is, hogy : «a közmondások öreg fazekak, a mikben 
már egész nemzedékek főztek».4 Mint hasznavehetet-
leneket össze kell törni vagy legalább is ki kell fol-

1 U. o. 2 I. m. 150. o. 3 Weisz, i. m. 175. 
4 Mikszáth : Szent Péter esernyője, 62. o. 
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tozni őket. Nos, a szentek az ő gigászi akaraterejükkel 
neki láttak a fentebbi öreg fazék összetörésének vagy 
legalább is kidrótozásának. A terpeszkedő önszeretet 
kötelékeit elszakítani. Ez volt mindig a szenteknek 
első és főtörvénye. «E szabály oly föltétlen, hogy 
még a lelki vigasztalásokra is kiterjed. Igen, minden 
szentnek elve az, hogy «a fagyosságnak és szárazság-
nak» az a célja és legfőbb haszna, hogy megszaba-
dítja a lelket nem a természetfeletti javaktól, hanem 
azon érzéki és személyes szeretettől, melyet azok 
iránt táplálhat.»1 

De hát nem túlzás és nem a természetes élet lealá-
zása ez? És ha az volna is. Nincs-e mindig túlzó a 
nagy emberek között ?! S a szentek nem nagy embe-
rek-e ? «A lángelmének2 miért bocsátják meg könyeb-
ben az erkölcsi botlást, mint a magasabb erkölcsi 
erő kilengéseit? Nyilván, mert az egyik megnyugtat 
saját tehetetlenségünkben, a másik pedig tágítja azt 
az örvényt, mely az ő eget ostromló merészségük és 
a mi gyávaságunk közt tátong. Egyébként gondos-
kodás történt, hogy a fák ne nőjjenek az égig: csak 
kevesen vannak kivételes dolgokra hivatva.» Nem 
lehet mindenki heg}7. De kell lenni hegyeknek is, 
hogy völgyekről is lehessen beszélni. Házasság, sza-
badság, vagyon, mulatság, egészség stb. mind Isten 
ajándéka kath. felfogás szerint. Szabad élni velük. S 
csak valami sötét manichaeista találhatna rosszat, 
kivetnivalót e szent érzelmekben és állapotokban. 

Tudják ezt a szentek is. Éltek is velük, ha az 
Isten úgy akarta. Ámde látták a veszélyeket is, 
melyek a természetnek e tiszteletreméltó adománya 
mögött settenkedtek. Látták embertársaiknál előtörni 
a legborzasztóbb önzést, mely e különben tiszta for-
rásból előbuggyant. Önistenítéssel mérgezték meg e 
forrást, melyből így számukra áldás helyett átok 
patakzott. Azért nemcsak a rútat áldozták fel egyes 
szentek, nemcsak a bűnt tiporták el önmagukban, 
hanem feláldozták héroszi lélekkel legkedvesebb érzel-
meiket is. «Nem azért, mondja Foerster,3 hogy meg-
keserítsék az embereknek a földi létet, hanem hogy 
megmentsék őket a visszaélésnek, mértéktelenségnek 
és túlbecsülésnek veszélyeitől, melyek az emberi 
természetben lappanganak ! Magára vette a világ 
bűneit — ez áll Krisztusnak nagy követőire is ; sokat 
áldoznak, mert a világ keveset tud áldozni.» 

Úgy kell tehát felfognunk egyes szentek excen-
tricitását, mint egészséges visszahatást a bálványozás 
egy fajtája, az emberimádás ellen. Bátor fellépés volt 
az a helyes medrükből kicsapott s téves irányt vett 
emberi érzelmek ellen. Gát volt ellenük, melyen 
erejük megtört és a megengedett mederbe visszatért. 

Apathikusak voltak-e a mi szentjeink? Vessük 
fel e kérdést még egyszer és utóljára. S feleljünk 
meg reá szent Ágoston szavaival: «Ha az észt uraló 
és a természetfeletti szeretettel összhangban levő 

1 Joly, i. m. 122. o. 2 Foerster, i. m. 130. 3 I. m. 131. o. 

kedélyt bűnnek kellene hívni, akkor joggal lehetne 
erénynek nevezni azt, a mi a valóságban bűn. Igaz, 
hogy a jelen életben bennünk lakozó érzelmekben, 
olyanokban is, melyek dicséretreméltóak és ésszerűek, 
megnyilatkozik természetünk gyöngesége és korlátolt-
sága. Itt-ott akaratunk ellenére is erőt vesznek raj-
tunk. Sirunk néha anélkül, hogy akarnók, ott is, a 
hol nem elvetendő önzés, hanem az igazi szeretet 
hozza hullámzásba kedélyünket. Mind a mellett azon-
ban meg kéli győződve lennünk arról, hogy nem 
úgy élünk, a hogy élnünk kell, ha semmiféle érzés 
sincsen bennünk. Az apostol haragját és utálatát 
nyilvánította bizonyos emberek fölött, a kiknek, mint 
magát kifejezi, «nincs szivük». A zsoltáros is elitéli 
azokat, a kikről azt mondja : «Vártam, hog}7 valaki 
részvétet mutat szenvedésemben és nem találkozott 
senki sem». Mert éppen semmi fájdalmat sem érezni, 
míg a siralom földjén időzünk, valóban egy világi 
bölcs szavai szerint is olyan kiváltság, a melyet az 
ember csak azon a drága áron vásárolhat meg 
magának, hogy t. i. testben és lélekben állattá válik».1 

A mi szentjeink nem eme szomorú kiváltságosak 
közül valók. Láttuk. Tóth Kálmán dr. 

B u d a p e s t . «Örök imádás» az esztergomi fömegyében "Egyház 
Nemcsak örvendetes, de egyúttal emlékezetes — monu- viJácr-
mentum aere perennius — esemény az esztergomi tő- , 
egyházmegye történetében Vaszary Kolos bibornok, hg.- R r o m " a 

prímás és esztergomi érsek úrnak az a mult évi dec. 
24-én kelt rendeíete, mely az Oltáriszentség örök imá-
dását az óriás főegyházmegye területén úgy szervezte 
ujjá és egészítette ki («instaurare et redintegrare» a hi-
vatalos okmányban használt két műszó), hogy az örök 
imádás ezentúl a főmegye területén egy napon sem fog 
szünetelni ; értve t. i. örök imádás alatt a reggeli 6 órától 
este 6 óráig tarló imádás szokását. Mert az örök imá-
dásnak, a mint a nevezetes főpásztori levél bevezetése 
kifejti, kétféle módját és alakját kell megkülönböztetni : 
azt a rendeset (ordinaria), melyet VIII. Kelemen pápa 
1592. november 25-én kelt «Graves et diuturnae» kez-
detű Constitutiójával Rómában szervezett s mely a 40 
órai, éjjel-nappali imádásnak egyik templom után a má-
sikban való szakadatlan folytatásából áll ; a mely negy-
venórás imádás mellett időfolytán szokásba jött az örök 
imádásnak az a másik módja, a mely szerint egy-
egy egyházmegye területén nap-nap után szakadatlanul 
következik a templomok és nyilvános kápolnák meg-
állapított sorrendjében reggeli 6 órától esti 6 óráig a 
szentségkitétel és a szakadatlan imádás. 

Ez a második módja az örök imádásnak az eszter-
gomi főegyházmegye területén eddig is már szervezve 
volt. Szervezte b. e. Rudnay Sándor hgprimás-érsek 
1825. május 1-én kelt rendeletével. Időfolytán azonban 
új plébániák keletkeztek s a régiekben is a rend külön-
féle okoknál fogva lékeket kapott. A dolgot újra rendbe 
kellett hozni. Ez a «Cum in augustissimo» kezdetű fő-

1 Aug. De civ. Dei. 1. 14. c. 9. n. 3. 
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pásztori rendeletnek örökbecsű érdeme. S ha végig 
tekintünk az esztergom-főegyházmegyei örök imádás 
szent helyeinek hosszú során, azt látjuk, hogy egy-egy 
napra több helyre is esik örök imádás, a mi a főmegye 
óriás területéhez és népességéhez képest nagyon ter-
mészetes. 

A rendelet hatáskörét és szigorúságát a föpásztori 
levél következő szavakba foglaltan adja elő : «Haec sunt, 
quae relate ad Adorationem perpetuam pro Archidioecesi 
Nostra parochis, parochiarumque administratoribus, 
necnon religiosorum institutorum superioribus ac caete-
ris, quorum interest omnibus, in virtute sanctae obe-
dientiae praescribenda censuimus». 

A rendelet szigorú megtartását megkönnyíti az, 
hogy a rend az illetékes lelkipásztorokra az ö meghall-
gatásuk alapján lőn kiszabva. 

A rendelettől a legszebb siker várható, lia a lelki-
pásztorok a kapcsolatos utasításokat, különösen a katho-
likus egyesületek bevonásával, lelkesen megtartják s 
főleg ha maguk példaadással elüljárva, az örök imádás 
napján mintegy a templomba teszik át tartózkodás cél-
jából lakásukat. Fiat ! Fiat ! 

* 
I n n s b r u c k . Messzeföldön seniorja a theologiai taná-

roknak az innsbrucki egyetemen P. Hugo Hurter S. J., 
a ki f. évi január 11-én érte el életének 80-ik évét, tel-
jes jó egészségben és erőben s ennek megfelelően az 
aktivitásnak szintén egész teljességében, a kitöltött isko-
lai félévek 105-ikében. Hogy mekkora erő pezseg még 
az öreg tudósban, mutatja például az a körülmény, hogy 
ő rövid idővel 80-ik születésnapja előtt a theologiai kon-
viktusban a világ minden részéből összesereglett theolo-
gusokkal szentgyakorlatot tartott s nyolc nap alatt nem 
kevesebb, mint harminckét beszédet, illetve elmélkedést 
fejtett ki. Ez a munkaképesség ily magas korban annál 
nagyobb figyelmet és tiszteletet érdemel, minthogy Hur-
ter Hugo atya egész életén át busásan rászolgált buzgó 
tanársága mellett tömérdek irodalmi munkájával a fá-
radtságra és pihenésre. De ő ki nem fáradt, tehát pihenni 
sem akar. 

Az idő nem viselte meg, mint annyi más tanárt. 
Megjegyzendő az is, hogy Hurter atya tudománya 

nem száraz, az életre nézve meddő tudomány, hanem 
az életben érvényesülő, valóságosan éltető. Innen van, 
hogy az ő prédikációi és prédikáció-tervezetei nagyon 
kapósak állandóan. Szerzőjük komolyan és mélységesen 
tudós lelkét igazán népies szónoki erővel tudja bennök 
megszólaltatni. Tanítványainak száma a világ valamennyi 
részében 4000-nél többre rúg már, kik közül öten érse-
kek, tizennégyen püspökök, tizenegyen apátok stb. Mit 
mondjunk mi? Nemtanítványai köréből kívánjuk, kiált-
juk : ad multos annos-t. — y —la. 

Die W e l t a n s c h a u u n g in Madác l f s «Tragödie 
des Menschen». Von Jakob Overmans. (Stimmen aus 
Maria-Laach, Freiburg, 1911. 14—28. 1.) 

1861-ben mutatta be Arany János a Kisfaludv-Tár-
saság ülésén Madách drámai költeményének első három 
szinét s ezzel bevezette az irodalomba. Azóta híressé 
lett a mű s a fordítások révén, különösen Paulay átdol-
gozásában (1883) mint színpadi darab, ma már a világ-

irodalomban foglal helyet. Van ötféle német, azután szerb, 
francia és két orosz fordítása. 

Most lévén ötven esztendeje első bemutatkozásának, 
a címben említett író ebből az alkalomból foglalkozik 
a neves német folyóiratban «Az ember tragédiája» világ-
nézetével, nemcsak a saját önálló tanulmánya, hanem 
az általa, úgy látszik, jól ismert magyar irodalmi hozzá-
szólások és fejtegetések alapján is. 

A kérdést a mű világnézetéről 1897-ben a «Katholikus 
Szemlé»-ben, mint theologus, nálunk én vetettem föl s 
azt pesszimisztikusnak találtam. (Overmansnak az én 
értekezésemről nincs tudomása.) Nevezetesen azt han-
goztattam, hogy az utolsó szin, kivált a vége : a bízva-
bízzál ! magában nem elég indító-ok az élet harcaira, 
meg főkép, hogy ellenmondásban van a mű testével, az 
emberiség küzdelmeit bemutató többi sziliekkel. Arra 
több oldalról hozzászólások következtek és pedig jobbára 
tagadó irányban. Legújabban Kőszegi László dr. tanár 
foglalkozott a kérdéssel s az én nézetemhez csatla-
kozott. 

Érdekes ennélfogva egy távoli, objektiv tanulmá-
nyozónak az állásfoglalása épen ebben a vitatott kérdés-
ben. Azért adjuk Overmans fejtegetésének ide vonat-
kozó részét, hogy a magyar közönség szélesebb rétegei 
is megismerkedjenek vele. 

«Az utolsó szin kisérli meg — írja Overmans — 
megoldását annak a kérdésnek, mely a cselekvény fej-
lődése folyamán mind hangosabban lép előtérbe, az em-
beri élet céljára vonatkozó régi kérdésnek . . . 

A hiressé vált záróvers két szóval fejezi ki az egész 
költemény alapgondolatát : Küzdj és bizzál ! Ádám éle-
tének folyton ismétlődő csalódásaiból már a 12. színben 
maga is levonta a következtetést, hogy nem a győze-
lem, hanem a küzdés az ember rendeltetése. 

Az Isten a dráma végén megerősíti ezt a sötét világ-
nézetet. Nincs semmi más mondanivalója ennek eny-
hítésére, csak bizalomra nógatja. Ádám, úgy mint Faust, 
egész nemének képviselője, őt is «kinozta mindaz, a 
mitől az emberiség szenved». Épen úgy jellemzi őt a 
másik goethei szó is: Szellem ő, ki «bárhováforduljon, 
mindig szerencsétlenebbül tér vissza» . . . 

Már Ádámnak és Faustnak ez az egymás mellé való 
állítása is eléggé mutatja annak a magyarázatnak ka-
landos voltát, melyet Kármán Mór a «Budapesti Szemlé»-
ben megkockáztatott. E szerint az egész dráma az isten-
ségen belül játszódik le. . . Nem; Ádám és Éva csontig-
velőig emberek, emberileg vannak beállítva, azért Kár-
mán ellen Alexander tanár tolmácsolja az általános föl-
fogást, a midőn kommentárjában a költemény tárgyául 
az emberi élet bizonytalan kimenetelű küzdelmét jelöli 
meg. A férfinak, Madách szerint, növel az oldalán s sze-
retettel szivében, küzdve előre kell törtetnie és foly-
ton biznia kell. 

A vég, az ismeretlen előttünk, annak teljesen közöm-
bösnek kell lennie ránk nézve, szóval arról meg kell 
feledkeznünk ! 

A mennyire pedig bizonyos, hogy Madách ezt a 
szomorú életnézetet nyílt szóval hirdeti, oly bizonyos 
az is, hogy ezt az életnézetet maga a drámája cá-
folja meg. 

Rácáfol először a Kant-féle etliika, melyre az Úr záró-
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beszédében támaszkodik. Ádámnak nem szabad tudnia, 
van-e egy boldog túlvilági élet, mert akkor nem lenne 
rá nézve erény a földi szenvedés Neki «áthatva a Vég-
telennek érzetétől» csupán az erényben rejlő szépség 
miatt kell cselekednie a jót. Jutalmát csupán a nemes 
tett boldogító tudatában kell keresnie. Ha azonban ez 
erkölcs számba megy, az sem mondható erkölcstelen gon-
dolkodásnak, ha folytatólagos nemes tettei révén egykor 
oda kíván jutni, ahol ez a tudat a nemes tettekből, a 
legfőbb Jó állandó szeretetéből mint örök boldogság 
lorrásoz. A mi szép van az erényen, csak csillogó szi-
lánk viszonyítva a szépség ama teljéhez, mely a lélek-
nek a minden erény ősforrásával való egyesülésében 
foglaltatik. Ha tehát az Úr Adám «lelki nagyságát és 
erényét» a tetőfokra akarta emelni, nem hagyhatta őt 
kétségben az égi jutalom iránt, hanem fel kellett volna 
előtte tárnia az égi boldogság igaz mivoltát. És vájjon 
az Úr a bizalomra való buzdítása által nem azt a bizo-
nyosságot akarja-e benne újból éleszteni, melyet állító-
lag az erény érdekében tőle megtagadott? Annyi bizo-
nyos, hogy a bűnösnek kész megbocsátani. Minden sza-
ván kiérzik az igazság és a jóindulat. Az angyali kar 
énekli, hogy az emberiséget az isteni kegyelem pajzsa 
védi. Lehet azért Adám kezdetben, a rémítő álomké-
pekre emlékezve, bármily elfogult, mihelyest föleszmél, 
tudatára kell jönnie annak, hogy a jóságos Isten nem 
biztathatta megingathatatlan bizalomra, lia a földi élet 
szenvedéseinek boldogító vége nem szakadna ! 

Másrészről azonban ott áll ezzel szemben a tapasz-
talat mindent megőrlő ereje. A remény, melyet Lucifer 
a harmadik szinben földerít, csalóka fény csupán, mely-
ben az ember jövendő megpróbáltatásait hazug képek-
nek nézi! Az Úr pedig a végső szinben a látott álom-
képek közül egyetlen egyet sem minősít csalódásnak. 
Ádám valódi jövőjét mutatják azok. Mi értéke lehet 
akkor rá nézve az Úr szavának, hogy bizzék az eszmé-
nyek égi hívásában! Hiszen ugyanaz a hang bátorította 
élete összes küzdelmeire és ezek a küzdelmek mind balul 
ütöttek ki! Hányódásainak a vége egy elállatiasodott 
emberiség és egy jéggel elborított föld lett. (Az eszkimó-
jelenet.) Hallgathat-e tehát tovább oly vezető szavára, ki 
őt folyton megcsalta ! 

A «nyájas nőnek tisztább lelke» se lehet ír kétségbe-
esésére. A nő sokszor nem állott jó geniusként Ádám 
oldalán. Rómában és Londonban közszemélynek látta 
Évát, Prágában nyugalmától és becsületétől rabolta 
meg . . . 

Érezzük, hogy igaza van Ádámnak, mikor az Ur 
kegyes Ígéretei és az angyali kar megnyugtató éneke 
dacára sem tud szabadulni a szomorú vég gondolatától. 
A külszinre megnyugtató befejezésével Madách tökéletesen 
tönkretette drámájának belső egységét. A Beöthy-Badics 
nagy magyar irodalomtörténetében is egész komolyan 
fölvetve olvassuk a kételyt a tekintetben, vájjon az Úr 
biztató szava őszinte-e vagy csak frázis; majd szóról-
szóra mondja : «Madách üres szólammal nem fejezhette 
be nagyszerű művét, de ép oly kevéssé oly felhívással, 
mely ellenkezik egész drámájával». Színeinek egész hosz-
szű sorozata csak arra való, hogy újból és újból bebi-
zonyítsa, mikép az emberi élet a túlvilág biztos remé-
nye nélkül merő képtelenség és vigaszlalatlan sivatag. 
Nemünk életének és történetének találó magyarázata Ma-

dáchnak nem sikerült és nem sikerülhetett. Lehetetlen-
ség ugyanis megérteni az embert oly módon, ha valója 
egészének a gyökereit összetépjük. Madách Ádámot isteni 
teremtőjének mindenható uralma alá helyezi. Tehát 
viszonya az Istenhez, vagyis a vallás, kell, hogy döntő-
leg folyjon be az ember történetére. Azért életének a 
célját is csak ebből a szempontból állapíthatjuk meg. 
Már pedig Madách a vallás tulajdonképeni lényegét oly 
kevéssé fogta föl, hogy neki Tasso érzelgős Tankrédje 
a kereszténység virága. A nagyszerűnek és boldogítónak, 
a miben a kath. egyház története oly gazdag, háttérbe-
szorításával csak egyes kevésbé örvendetes s hozzá rosszul 
értelmezett epizódokat tol előtérbe s a Krisztus istensé-
gére vonatkozó kérdésben is, mely pedig két világné-
zetet választ el egymástól, nem lát egyebet egy iota 
körül forgó nevetséges vitánál.1 Természetesen a vallás-
nak ilyen karrikaturája nem képezheti földi kulturtörek-
véseink egységesítő és boldogító középpontját, lia azok-
nak valóban szellemi haladásunk előmozdítására kell 
szolgálniok. 

Vallásos lelkületének eme zátonyán Madáchnak épen-
úgy hajótörést kellett szenvednie, mint előtte Goethé-
nek és Byronnak . . . 

A hivő költészet oldotta meg a feladatot, mely Ma-
dách erejét fölülmulta. Jób könyve veti rá az első ösz-
szehasonlíthatatlanul világos sugarakat arra az útra, 
melyen később Dante, Vondel és Milton haladtak . . . 
A történelemnek leghomályosabb pontjait is földeríti 
előtte (Dante előtt) az örök fény, melytől felbátorított 
lélekkel száll vissza a földre, hogy betöltse rendeltetését. 

Ilyen költemények zárószavaként szerepelhetne Ma-
dách buzdítása : Küzdj és bízzál ! tele melegséggel és 
erővel, mely aztán ezerszeres visszhangra találna a világ-
történelemben. A ki azonban «Az ember tragédiájában» 
szemléli az élet célját, az nem bizhat és nem küzdhet, az 
csak kétségbeeshetik és meghalhat... Madách poezise sen-
kit sem képes megvigasztalni, mert maga is vigasztalhatat-
lan, mint a lélek (céloz Madách szomorú sorsára), mely-
ből származott. Madáchban ünnepelheti Magyarország 
továbbra is az emberi nyomorúság megragadó képei-
nek megalkotóját, létünk magyarázója és szellemi ve-
zetőnk ő nem lehet...» 

Ez volt az én nézetem is Madáchról már 1897-ben. 
Dudek. 

# 
Le Dantec Felix. A biológiai filozófia elemei. 

Fordította Lorenc Viktor. (Sociológiai Könyvtár.) 1910. 
A Sociológiai Könyvtár nehezebben élvezhető köny-

vet ennél nem adott. Döcögő mondatok, erőltetett szó-
fűzések, nagy kitérések teszik élvezhetetlenné a laikus 
közönségre nézve a könyvet. Igazán nagy elhatározás 
kell ahhoz, hogy valaki laikus létére figyelmesen, el-
mélkedve átolvassa e munkát. 

Az élettan bölcseletének elemeit akarja megadni 
benne a szerző. Hogy az élettanban van törvényszerűség, 
az kétségtelen. Senki sem vonta józanul kétségbe azt, 
hogy a biológiában igen is vannak törvények, melyek 
szerint a tünetek, maga az élet, a halál, átváltozás lefo-

1 Ez a bizarr kép a katholicizmusról volt oka annak, hogy 
Madáchot értekezésemben protestánsnak gondoltam. Nem jól írtam, 
katholikus volt. 
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lyik. S ha vannak törvények, úgy lehet azokat a törvé-
nyeket rendszerbe is önteni, meg lehet azok elemeit álla-
pítani. 

A szerző a természeti testek objektiv vizsgálatából 
indul ki. Azután áttér a testek természeti tüneményeire 
és ezeket kezdi analizálni. Beszél a sejtekről, a szabad-
ság illúziójáról, az átőrőklésről, a kétsarkúságról, a fa-
jok keletkezéséről, fejlődéséről, az élet kezdetéről. 

A mű második fele tehát igen fontos, mélyreható 
dolgokat vet íelszinre. Természetesen sok lügg attól, 
minő irányban. Erre a fontos kérdésre megfelelünk 
azzal, a mikor azt mondjuk, hogy a műnek utóbb em-
lített tételei Darwin szellemében Íródtak. A szerző ma-
gáévá teszi a nagy természettudós előtt élt Lamarck állí-
tását : a működés teremti a szervet. (62. 1.) S hogy La-
narckot igazolja, a valószínűség argumentumait veszi 
elő. A latin fabricando fit faber közmondást, a meg-
szokást átjátsza a Lamarck-féle tételre. 

Ugyancsak a darwinizmust tükrözi vissza ama hetyke 
állítás, melyet Archimedes után : «adjatok nekem egy 
támpontot és kiemelem a világot sarkaiból», így ad visz-
sza: «adjatok nekem egy élő protoplazmát és én újra elő-
állítom az állat- és a növényország összegét». Szinte ne-
vetséges és boszantó, hogy az első protoplazmát, mi-
után a La Place-féle elmélet ilyen elevenen nem tűr 
meg, Lord Kelvin után képes a földre hullott meteor-
ból származtatni. Ilyenek ezek a tudósok. Inkább fan-
tasztikus meséket képesek koholni és elhinni, de a terem-
téstől fáznak. Borsódzik a hátuk, mert azt hiszik, hogy 
akkor már vége a tudományuknak, hírnevüknek. 

Az élet első csiráját tehát megtalálni nem tudják-
Talán a véletlen fogja létrehozni a kívánt eredményt ! 
(200. ol.) 

Tehát a kérdések a-jára sem tud kielégítő feleletet 
adni a szerző. Hogy tudna megfelelni a többiekre! Sok 
helyes, gyakorlati észrevétellel is találkozunk a könyv-
ben, de a mű szelleme, iránya anyagelvü alapon mo-
zog. Kíváncsi lehet az olvasóközönség, miért adta ki a 
szociológiai társaság ezt a művet? Úgy gondolom, azért, 
hogy a szerves élet szabályait ráhúzza az emberre és 
a társadalomra. Ez tehát egy másik, a nagy tévedést 
igazolni akaró mű — úttörője. 

Majd meglátjuk. Csepela Lajos dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr! Több fontos kath. 
ügyünk kapott erősebb lökést a megvalósulás célja 
felé azáltal, hogy előttem nagyra becsült «Religiónk-
ban» egy-egy jóra való cikk jelent meg az érdeké-
ben; ilyen, hogy épen a legutolsót említsem, a theo-
logiai tanárok fizetésének rendezése. 

Egy fontos ügyet szeretnék én is most néhány 
sorban szóvá tenni. 

Nagy örömmel szemléljük utóbbi időben kath. 
sajtó ügyünk fellendítését; bár régen megkezdték 
volna, hangzott a sóhaj a jobbak ajkán. Az egyes 
adakozókon kívül most már minden egyházmegyé-
ben elrendelt sajtó vasárnap tagadhatlanul sokban 
biztosítja a sikert. A gyűlés eredménye eléggé kielé-

gítő, ha tekintjük az emberek gondolkozását még 
most a kezdetek-kezdetén. Talán pénzben nem nagy 
az eredmény, de jó lapjaink terjesztésében örvende-
tesebb, különösen ott, ahol ügybuzgó lelkipásztor 
áll a jó ügy élén. 

Városunkban épen nekem jutott a szerencse, 
hogy sajtó-vasárnapon sz. beszédet tartsak. Elmond-
tam a mulasztást e téren, rámutattam a jó sajtó 
hatására minden vonalon, a rossz sajtó rombolását 
pedig a mai társadalmi életben mutattam be. Pénz-
ben nem volt nagy az eredmény, nem is erre fek-
tettem a fősúlyt ; örvendetesebbnek tartom azt, hogy 
az «Uj-Lapot» nagy számban veszik, főképen az 
iparososztály és a földmivelők vezetnek. 

De hol van az intelligencia? Ezeket nehéz meg-
nyerni a jó sajtó ügyének. Nem kértem tőlük pénzt, 
de a józan észre appellálva, kettő közül a jobbik válasz-
tását ajánlottam nekik. Valami eredménye lett, de 
kevés.1 

Miképen kellene a férfi intelligenciát főképen 
megnyerni ez ügynek? Erről írtak már sokat. Hogy 
valami eredményre jussunk e dologban, elmondok 
egy igen jó módszert, amit rajtam és volt társaimon 
gyakorolt volt hittanárom. Mikor az «Uj Lap» meg-
indult, megindult a kihordó fiúcska s benézett minden 
reggel a gimnázium udvarára is. Óriási volt érte a 
lelkesedés; a ki tehette, megszerezte úgy, hogy volt 
idő, mikor 40—50 példány forgott kézen, főképen a 
felsőbb osztályú ifjúság közt. Nem fogjuk meghálálni 
hittanárunknak jóságát, hogy engedélyt szerzett rá, 
hogy kath. közügyeink iránt az érdeklődés fokozód-
jék olvasása által bennünk. Már sok derék öntuda-
tos kath. ember került ki azon ifjak közül. 

Onnan lépett az élet harcterére Haller István, 
Huszár Károly néppárti képviselők, Haller József, ki 
a népszövetségért fárad, Horn Antal, ki a «Zászlónk» 
mellett dolgozik és még egy sereg magam fajta vidéki 
ember, kik lelkesedünk és dolgozunk kath. ügyeinkért. 

Elbeszéltem ezeket a közeli róm. kath. főgimn. 
igazgatójának és hittanárának. De minden ajánlatot, 
tanácsot mereven visszautasítottak. Hogy merek én 
még csak gondolni is arra, hogy közelebb vigyék az 
«Uj Lapot» az ifjúsághoz! Úgy bántak tervemmel, 
mintha legalább is ázsiai kolerát akartam volna az 
ifjak közé vinni. 

Nagyon bántott a dolog. Nem nevezem szűklátó-
körűségnek, sem gyávaságnak eljárásukat. Csak azt 
kérdem: Hogy ismerje meg a felső gimnázista- éret-
ségizendő ifjú mai helyzetét egyházunknak Magyar-
országon? Hová fog állani a kikerült ifjú az élet 
forgatagában? Milyen lap lesz szellemi tápláléka az 
életben, a mely irányítani fogja gondolkodását, ha a 
jó lapokkal mi nem ismertetjük meg?! Legtöbb 

1 Kevésből idővel majd több is lesz, csak ki kell tartani 
s a társaságban, meg alkalomadtán többször kell szóba 
hozni a jó ügyet. Szerk. 
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esetben semlegessé válik. Miért hirdetjük tele tüdő-
vel a szószéken is felsőbb rendeletre a jó sajtó 
átalakító erejét, ha ugyanakkor vannak, a kik ellene 
dolgoznak? Hiába nyavalygunk indifferens, hideg 
intelligenciánk miatt, ha még az útját is elzárják 
nevelőik-vezetőik, hogy az ifjúság körében dolgoz-
hassunk a jó sajtó érdekében és a kath. öntudatot 
jobban és jobban fejleszthessük bennök e téren is. 
Ha nem bástyázzuk körül jó lapokkal, olvas majd 
egyebet, de nem lesz benne köszönet. Láttam, mint 
kapkodták a «Vilàg-ot», a «Kis Elclap-ot», mert nem 
kapták az «Uj-Lapot». Nevezhetik az ifjúság ily nemű 
nevelését bármily bölcsnek, véleményem szerint nem 
jó úton járnak. 

Felsőbb gimnázistának nem elég a «Zászlónk», 
már neki több kell. Szeretne hallani a politikai élet-
ből, társadalmi kérdésekből is valamit. Magamról 
tudom, hogy nem sajnáltam soha — társaim sem — 
az «Uj-Lapért» a két fillért. Jó cikkein vitatkoztunk 
s kath. ügyünk iránt felkeltette bennünk az érdek-
lődést. Nem lehetne-e ez ügyben a hittanár uraknak 
valamit tenni? Az ellentábor dolgozik. Két világ-
nézet várja ifjainkat főiskoláinkon. 

Gyakorlat kell ide, hogy célt érjünk. Hiába 
ajánlja a hittanár az «Uj-Lap-ot», vagy más sajtó-
termékünket az ifjúságnak, célt csak akkor ér, ha 
kezébe is nyomja, vagy alkalmat ad a megszerzésre. 

Tudom s hallom az ellentmondók szavát: az 
iskola nem lehet politizálás fészke ! Tudom. Dehát 
miért nyavalygunk, hogy nincs világi intelligencia, 
nem olvassák lapjainkat? Mert soha nem mutattuk 
meg nekik. 

Kötelességszámba sorolom ma, hogy a hittanár 
e téren is végezze el munkáját, mert lapok vezetik 
ma műveltjeink fejét is, azok diktálnak világnézetet 
is. Nem régen találkoztam egy budapesti tanárral, a 
ki oktalanul beszélt a Kongregációról s más dolgaink-
ról, mert így olvassa ő azt lapjában. «Kath. Nevelé-
sünk» talán szólhatna e nagy fontosságú kérdésről 
is. Magam lelkiismeretem szavát követtem, midőn 
a «Religióba» közlés végett gondolataimat róla 
beküldtem. 

Maradtam mindig nagy tisztelettel Vidéki. 

A P á z m á n y - E g y e s ü l e t , m i n t a k a t h . i r ó k é s h í r -
l a p í r ó k o r s z á g o s egyesü le t e , m e g t i s z t e l t e l e g ö r e g e b b 
l a p u n k a t , a «Rel igió»-t s folyó hó 24-én küldöttségileg üd-
vözölte szerkesztőjét a lap 70-ik évébe való lépése alkalmából. 
A küldöttség Mihályfi Ákos dr. alelnök, a «Kath. Szemle» szer-
kesztőjének vezetése alatt, Túri Béla az «Alkotmány», Prónai 
Antal dr. a «Magyar Középiskola», Gerely József az «Egyházi 
Közlöny» és Hivatal József az « Uj Lap» szerkesztőiből, vala-
mint Breznay Béla dr. egyetemi tanár, a «Religio» volt szer-
kesztőjéből állott. Ez a küldöttség két dolgot illusztrált. Először, 
hogy 70 év lefolyása után az egykori egyedüli lap mellett 
milyen erőteljes kath. sajtóorgánumok képviselik ma nálunk 
a kath. érdekeket, tehát hogy azóta mennyire változott, ille-
tőleg javult a helyzet. Másodszor, hogy ime végre a kath. irók 

és hirlapirók is kezdik megbecsülni egymást. Adja Isten, hogy 
úgy legyen ! 

F. Bo ldogas szony . Köszönöm. 
PÏ . F r i b o u r g . Megkaptam s várom a többit. A külön-

nyomat nehézséggel jár. 
R. E p e r j e s . Legközelebb. Kérdésére azonban, sajnos, 

csak tagadólag felelhetek. 
Sz . R ó m a . A küldemény csak annyi volt, mint tavaly : 

16 korona. A levélben máskép volt jelezve. 
K. N y i t r a . A «Nyitramegyei Szemlében» a 70 éves 

«Religio»-ról irt szives megemlékezéseért s kifejezett jókivá-
nataiért fogadja baráti köszönetemet. 

H. B u d a p e s t . Nagyon jellemzők és nagyon igazak 
azok a sorok, a miket Schwartz Gusztáv dr. egyetemi pro-
fessor írt az «Ujság»-ban, Balogh Jenő dr. egyetemi pro-
fessor államtitkárrá történt kinevezése alkalmából. Balogh-
nak — igy ír — államtitkárrá kellett lennie, hogy a köz-
vélemény észrevegye ; mint egyetemi tanárnak kevés jutott 
a hírből és méltánylásból. A magyar közönség csak a nagy 
dob hangja mellett képes valakiben a nagyságot fölfedezni 
és megbecsülni. Különben — folytatja — sok ilyen kiváló 
tudós egyéniséggel bánik el ily mostohán a közönség és a 
sajtó is akkor, midőn kis senkik nevét hiressé kiabálja ki. 
Hát bizony így vagyunk ezzel más karokon is. A katholikus 
közönség se látszik észrevenni, mije van — igazán mond-
hatom — a mai theologiai karában. Úgy látszik, nálunk még 
mindig nem érkezett meg a tudomány megbecsülésének az 
ideje, se fönt, se alant. 

B. B u d a p e s t . A legjobb testedző sport a nemi bűn 
kerülése. Hiába rázogatják a félig üres csontokat, a kimerí-
tett izmokat s a túlfeszített idegeket akár a tornaszereken, 
akár más sportolással, az elfecsérelt erőt nem adják nekik 
vissza. A megvénült, a kora érett ifjút visszafiatalítani nem 
tudják. Nevetséges is, hogy a mai raffinált ember hogy 
akarja korrigálni a természetet s testi züllöttségét még vele 
szemben is hogy akarja eltakarni. Azt gondolja, hogy mint 
az embereket, a természetet is ki lehet játszani. Nem lehet. 
A ki mi által vétkezik, az által bűnhődik : ez a természet 
szava, melyen semmiféle sport nem változtathat. Ezért vannak 
ma még a sport-divat előtti korból fiatal öregek s ezért 
vannak a mai sokféle sport dacára öreg, neurastheniás 
fiatalok. A ma nyavalyaként pusztító testi bűnözés nyomo-
rultakká teszi az embereket, ezzel szemben van a keresztény-
ségnek egy gyönyörű szép, testet, lelket konzerváló sportja, 
erénye: szent tisztaságnak hívják; ezért jó, ha már a gimná-
ziumban van a tornaterem mellett a Mária-kongregáció, 
mely egykor nálunk annyira edzetté tette az embereket, 
hogy még a hosszú török hódoltságot is kiáltották. Kongre-
ganisták küzdöttek ám Budavár visszavételénél is. Mondja 
el ezt, kérem, annak a megtévedt embernek, hogy eszméljen 
föl bolondságaiból. 

TARTALOM. A megüresedett püspöki székek. Dudek-
töl. — Korunk legnagyobb betegsége. Hanauer István 
dr.-tól. — Holbauer sz. Kelemen élete alkonyán. IV. 
Breznay Béla dr.-tól. — Újszövetségi problémák. III. 
Hadzsega Gyula dr.-tól. — Apathikusok-e a mi szentjeink ? 
IV. (Vége.) Tóth Kálmán dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —/a-tól. — Irodalom. Overmans : Die Weltanschauung 
in Madáchs «Tragödie des Menschen.» Dudektöl. — 
Dantec-Lorenc : A biologiai filozófia elemei. Csepela 
Lajos dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. (Kath. sajtó és az 
ifjúság.) Vidéki-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Jlz eszthetikai szemlélődés fokai és módjai. 
Hogyan, miképen szemléljük azt a sok szépet, a 

mi természetben, művészetben szemeink előtt fel-
tárul ? Ez a kérdés a köznapi ember szemében fölös-
legesnek látszik; annak azonban, a ki az önművelő-
désben magasabbra emelkedett, mind tágabb és tágabb 
látóköröket nyit meg. Elmélkedésünk kiindulópontjául 
a Szépnek azt a meghatározását vesszük, a melyet a 
maga egyszerűségében már az antik s utána a közép-
kori bölcselet állított fel : Szép az, a mi szemlélődő 
képességünknek tetszik. Pulchra sunt, quae visu 
placent. S valóban bármily fajtájú, bármily fokú 
Szépet veszünk is szemügyre, valamennyinél a főkellék, 
a lényeg abban leledzik, hogy szemlélőképességünk-
nek tetszést s így kielégítést okozzon. 

Ám szemlélődőképességünk miféle erőkből, 
hány fokból áll? Mindjárt kimondom, hogy négyből. 
Első fok a külső érzékek, nevezetesen a látás és a 
hallás; a szem p. o. az előtte feltűnő szebbnél-szebb 
tárgyakat, mint a legfinomabb fényképezőkészülék, 
ezer szinpompával veszi fel magába. Második fok a 
belső érzék (sensus internus). A szem által felvett 
képek ugyanis egy belső bámulatos reservoirba, a 
belső érzékbe jutnak át s ott csodálandó módon 
hosszú időkre megőriztetnek. S azért ezt a belső 
érzéket emlékezőképességnek, memóriának nevezzük. 
De ez a belső érzés még egy másik tulajdonság-
gal is bír ; nemcsak hogy megőrzi önmagában a 
számtalan felvett szép képet, hanem azokat fölöttébb 
tökéletes kaleidoszkóp módjára ezer- és ezerféleképen 
változtatni, kombinálni és komponálni tudja. A belső 
érzéket ezen oldalról tekintve, képzelőtehetségnek, 
fantáziának nevezzük. A fantázia és a memoria képe-
zik tehát szemlélőképességünk második fokát. 

A harmadik fok már az anyagi világ fölé emel-
kedik s ezt a képességet értelemnek (inlellectus) 
nevezzük; a mellyel ugyanis képesek vagyunk a lát-
ható dolgok céltudatos láncolatához s azokból a 
végső teremtő okhoz fölemelkedni. 

A negyedik fok végre minket Isten jóvoltából 
keresztény hívőket még magasabbra emel; a szem-
lélőképességnek ez a legfelsőbb foka nem más, mint 
az isteni malaszttól megvilágosított értelem. Ez a 

fok az előbbi harmadik foktól, a pusztán természetes 
észtől állagilag (substantialiter) ugyan nem különbö-
zik, de azt, mint alább látni fogjuk, természetfölötti 
magasabb erőkkel és jogokkal felruházza. 

Tekintsük már a Szépnek különféle fokozatait, 
a mennyiben azok a most felsorolt négy fokból álló 
szemlélőképességnek megfelelnek. 

1. Mi az a Szép, a mit külső érzékeinkkel, neve-
zetesen a szemmel és füllel észreveszünk? Mi az, a 
mi ezt a két érzéket tetszéssel és élvezettel tölti el ? 
A szemre nézve bizonyára a tény és a forma, konkré-
tebben kifejezve a tárgyak színe és vázlata (Farbe 
und Umrisse), minden más reflexió nélkül ; a fülre 
nézve pedig a hang és a hangzatok (Ton und Tonsätze). 

Már a Szépnek ez az alsó foka képes tetszéssel, 
gyönyörködéssel eltölteni bennünket. Déli vidékeken 
nemritkán látjuk, hogy egyszerű emberek, kocsisok, 
vezetők, munkások valami szép virágot szakítanak 
le, azt egész nap tetszelegve a kezökben hordják, 
este lefekvéskor elteszik, másnap megint előveszik, 
hogy benne gyönyörködjenek. íme ez esetben a szép 
tárgy maga, minden magasabb reflexió nélkül, csupán 
a szin- és fényhatás ezerféle bájával tölti el szemünket 
s az eszthetikai élvezet első s egyúttal legalsó fokát 
nyújtja nekünk. Ehhez több nem kell, mint nyitott 
szemekkel haladni át az életen ; a Teremtő szent keze 
főleg a természet ezerféle csodáiban pazarul szórta 
azt elibénk. 

Bizonyára feltűnő, hogy a görög bölcsek tán 
legkimagaslóbb alakja, Arisztotelész, a Szépnek ezt az 
alsó fokát pulchrum est dulce, quod per visum vei 
auditum efficitur; szép az élvezet, melyet szemek 
vagy fülek nyújtanak — egyszerűen visszautasítja. 
(Topica VI. in Gap. 7.) Oly mélyen átlátta a nagy 
philosophus a pusztán érzéki tetszés hiányos, még 
nagyon is alacsony voltát. 

2. Kérdjük tovább, a Szépnek mily foka felel 
meg a fantáziának, a belső képzelőtehetségnek? 

A művészetben a fantáziának megfelel, a mit 
kompozíciónak nevezünk; nem egyes hangok, hanem 
az alakoknak és színeknek kellő csoportosítása, a 
hangoknak összefoglalása és harmonizálása. Mily 
megkapó p. o. Baffael Madonna di San Sisto képén 
a kompozíció, a hol az ismert alakokat pyramidális 
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csoportosításban látjuk odabűvölve. A kettős kontra-
félkörnek nevezett kompozíciót látjuk Raffael Dispu-
táján, a szimmetrikus csoportosítást Raffael bolognai 
szent Caeciliáján stb. 

Künn a természetben pedig varázsszerű élvezetet 
nyújtanak, hacsak figyelni, észlelni tudunk, a termé-
szeti erőktől alkotott kompozíciók, p. o. tavasszal 
egy tenyérnyi föld ezer apró virágjával, vagy egy 
messzenyiló távlat az erdő közepén stb. Napjaink 
összes műkertészete dús szinváltozatú virágágyaival, 
árny- és fényhatásokkal meglepő lugasaival és ligetei-
vel mind e fejezetbe tartozik. Csak állapodjunk meg 
hellyel-közzel és eszméljünk! 

3. Emelkedjünk a Szépnek még magasabb, har-
madik fokához. Megismerő-, szemlélődő képességünk 
harmadik foka, mint mondottuk, az értelem, intel-
lectus, a mely az embert az anyagi, állati világból 
már kiemeli s az eszes teremtmények magasabb vilá-
gába helyezi át. 

Mi felel meg a Szép birodalmában ennek a képes-
ségnek? Szóval, mi az a Szép, a mi értelmünket 
kielégíti s neki tetszést okoz ? Már bizonyára nem 
a szemlélt tárgy színe, se nem a tárgy részeinek 
kompozíciója, hanem első sorban a tárgy arányai 
és proporciói. 

Nem lesz fölösleges, ha most a szépnek a fizikai 
világban értelmileg legfőbb kellékét, a propor-
ciót, az arányosságot kissé szemügyre vesszük. S hogy 
itt mindjárt az Isten kezének legfőbb arányított 
remekművét, magát az embert tekintsük, kimondom, 
hogy az ember mint a látható természet koronája, a 
a helyesen arányított külső tüneményeknek legfőbb 
remeke, legmegkapóbb példánya. 

Az ember testén látjuk a természet leggyönyö-
rűbb arányosságát, az úgynevezett aranymetszetet 
előtüntetve. 

Mi az az aranymetszet? Az aranymetszet bár-
mily megadott egyenes vonalnak felosztása oly két 
részre, hogy az egész vonal ügy arányoljék a nagyobb 
részhez, mint a nagyobb rész a kisebbhez. Ha tehát 
az ember magasságvonalát a köldökpontnál egy felső 
és egy alsó részre osztjuk, azt találjuk, hogy az ember 
egész magassága (hossza) csakugyan úgy aránylik az 
alsó hosszabb részhez, a köldöktől a talpig, mint ez 
az alső hosszabb rész a felső rövidebb részhez, a 
köldöktől a fej csúcsig. 

Ez az aranymetszetnek csodás aránya, a mely 
azonban az emberi testen nemcsak az említett köl-
dökponton mutatja az osztási metszőpontot, hanem, 
a mi azután bámulatra ragadja a kutatót, majdnem 
végtelenbe menő további osztásokkal folytatódik. 
Lásd ezekről a nemrég megjelent nagyszabású, de 
méregdrága művet : I. Bochenek, Das Gesetz der 
Formenschönheit. Leipzig, Dietrich, 1903. In folio. 
A mellékelt képtáblák teljesen érett kort tételez-
nek fel. 

Mily csodálkozás fogja el a szemlélőt, ha lassan-

lassan nyomára jut annak a nagy természeti törvény-
nek, hogy minél tökéletesebbek a teremtmények, 
annál világosabban tűnnek elő rajtuk az aranymet-
szet törvényei. Bizony csodálatot kelt már az egy-
szerű falevél aranymetszetű beosztásaival, csodála-
tosabbak már a virágok, még inkább az egyszerű, 
aztán a tökéletesebb állatok. A kutya, a ló az arany-
metszet megkapó szépségeit mutatják; de legcsodála-
tosabban nyilvánul ez a törvény magán az emberen, 
úgy hogy már a görög bölcs mélyen látó eszével 
beismerte : -ávtojv ^prĵ á-cwv fxéxpov âvfrpcûTtoç, minden 
dolgoknak mestermértéke az ember. (Protagoras. 
Lásd Platonis Opera. Weidmann, Lipsiae, 1820. Vol. 
II. Theaetetus pp. 30, 56, 102.) 

Ez az axióma nemcsak abban az értelemben 
igaz, hogy mindaz amit a világon látunk, az ember 
kedveért, az ő szolgálatjára van teremtve, úgy amint 
aztán kell, hogy az ember viszont az Istenért éljen 
és működjék. De igaz a fentebbi elv eszthetikai 
szempontbót is, a melyet itt szemügyre vettünk; 
igaz és való, hogy az ember mintájára és mértéke 
szerint az egyéb dolgok is itt a világon minél töké-
letesebbek, annál inkább közelednek és vesznek részt 
az aranymetszet fentemlített és leírt nagy méret-
törvényén. 

Csak mellesleg jegyezzük meg, hogy az arany-
metszet törvénye szerint készültek a művészetnek 
legkiválóbb alkotásai; így az építészetben az athéni 
Parthenon, a kölni dóm, a római Szent-Péter-tem-
plom; a szobrászatban majdnem az összes antik 
műszobrok ; a festészetben a renaissance több hírneves 
olajfestménye stb. 

Vannak azonban a tárgyakon, a teremtményeken 
nemcsak ily külső viszonyítások, résznek részhez 
való pontos arányításai, de vannak viszonyítások, 
lényeges relációk, a melyek az illető teremtményt a 
fölötte álló végső létokkal, a teremtő és fenntartó 
Istennel hozzák függésbe. S ezzel a mondattal már 
az értelemnek természeti szempontból legmagasabb 
világába, az ethikai rendszerbe, a morális térre 
lépünk át. 

Megjegyezzük, hogy itt nyilik meg egyszersmind 
a Szépnek legmagasabb természeti foka. Miért ? 
A physikai Szép, az előbb magyarázott arányosság 
bármily elbüvölőnek is mutatkozik, mégis csak mélyen 
lenn, a teremtmények parányi világában mozog. 
Mihelyt azonban az ember egy morális aktust végez 
és erkölcsileg jó tettet gyakorol, azonnal átlépi a 
véges természet határát s a Teremtő nagy Istennel 
kapcsolódik össze. Ez a bölcseleti oka az ethikai 
Szép végtelenül kimagasló fokának. Egyetlenegy morá-
lis jó aktus végtelenül felülmúlja a physikai világ 
összes szépségeit, és pedig a már említett bölcseleti 
oknál fogva. 

Azért van aztán, hogy már a pogány világ 
művészeti alkotásain is, nevezetesen az antik görög 
műremekeken, mihelyt ethikai, bár fogyatékos fény 
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tükröződik rajtuk vissza, annyira elragadják lelkün-
ket. Emlékezzünk vissza, hogy példát is említsek, a 
nápolyi Museo Nazionale Homeros cimű mellszobrára. 
«Mi sem nyújt nekem, mondja Burckhardt (Cicerone, 
5. Aufl. I. S. 154) magasabb ideát a görög művészet-
ről, mint hogy e vonásokat kitalálta és kőbe véste. 
Egy vak költő és lantos — ez volt a théma. S e 
művészet az aggastyán homlokára és orcájára vará-
zsolta azt az isteni szellemi küzdést, azt a belső 
törte tést magas sejtelmekkel telve — s e mellett 
azt a mély békét, melyet a vakok élveznek. Homé-
rosz mellszobrán minden vésővonás szellem és cso-
dálatos élet !» Valóban ez a páratlan műalkotás az 
antik görög kultúréletnek legtalálóbb, kőbe vésett 
formulája s még a pogány világ sötétségében vakos-
kodó, szabadulás, megváltás után epedő embernek 
leghűbb képmása. S azért, mert mélységesen igaz 
ethikai kép, gyakorol akkora hatást a szemlélőre. 

4. Emelkedjünk még egy fokkal magasabban a 
Szép birodalmában. Az emberben a már leírt termé-
szeti értelmi tehetségen kívül Isten kegyelméből 
találunk még egy magasabb természetfölötti megis-
merést is; ez, mint a katekizmusból tudjuk, a meg-
szentelő malaszt, melyet a Szentlélek láthatatlan 
módon önt a keresztény lélekbe. 

S ez a virtus infusa, lumen gratiae, képesíti a 
szegény halandót természetfölötti magasabb céljának, 
az Isten örök bírásának megismerésére s egyúttal 
a szükséges magasabb erőkkel ruházza őt fel ama 
természetfölötti cél biztos elérésére. 

Világosság kedvéért kérdezzük előbb, mit jelent 
ez a fogalom «természetfölötti»? 

Ez az idea két elemből, egy tagadó és egy állító 
elemből áll. «Természetfölötti» negativ szempontból 
tekintve annyit jelent, hogy semmiféle teremtmény-
nek, még a legmagasabb Kérubnak vagy Szérafnak 
sem dukál az Isten közvetlen látása és birása. Mi 
ennek a bölcseleti oka? Egyszerűen az, hogy mindé i 
bármily magas tökéletességű teremtmén)' mindig 
csak véges lény marad, eszerint végtelen különbség 
és rangtávolság van közte és a Teremtő között ; 
egész valója olyan, hogy a Teremtővel szemben 
lényegesen mint szolga, mint alárendelt apró jószág 
fog leledzeni. 

A «természetfölöttinek» pozitív eleme pedig azt 
jelenti, hogy a nagy Isten az 0 szolgateremtményét, 
az embert pusztán isteni jóságának túláradásából, 
szolgai rangjából kiemelte és gyermekévé, család-
tagjává s örökösévé felavatta s így bizonyos értelem-
ben divinizálta. Non jam dixi vos servos, dixi amicos. 
(Sz. Ján. XV. 15.) 

S valóban, tekintsünk körül a keresztény világ-
ban; ime egy szegény, az élet porában vergődő kol-
dus világos ismerettel bír ma életének végcélja, rendel-
tetése felől, melyekről a leghíresebb pogány bölcsek-
nek még sejtelmük sem volt. Sőt mi több, tudja, 
hogy azt a nagy célt azon eszközökkel, melyeket 

Isten szentegyháza által az ő használatára rendelt, 
életének minden sanyarúsága dacára is el fogja érni. 
E boldogító, az isteni kegyelemmel beöntött tudás 
alatt mily végtelenül mélyen lenn vakoskodik az 
összes antik, akár arisztotelészi vag}7 plátói filozófia ! 

Már ennek a magasabb ismert képességnek, az 
isteni malaszttól áthatott észnek a Szépnek mily foka 
felel meg a külső objektív valóságban? 

Az Isten Egyházának természetfölötti rendszere, a 
malasztnak kimondhatatlan kincsei a szentségekkel 
s egyéb segédeszközökkel együtt, szóval a katholikus 
hitéletnek az emberiség történetében már kétezer év 
óta kimagasló alkotmánya. 

S a művészetben hol tárulnak fel előttünk a 
Szépnek e legmagasabb fokú nyilvánulásai ? A keresz-
tény művészet szemet-szivet elragadó alkotásaiban, 
az Egyház szellemében emelt, páratlan ililettségű 
templomokban, az életszentséget lehelő szobrokban, 
képekben s a kisebb művészetek ezerféle szimbolikus 
remekműveiben. 

A ki csak kissé bepillantott az antik művészetbe, 
abba a bűvös kertbe, mely minden formai tökély 
mellett az ember eszét-szivét ki nem elégíthette s 
azért mindenütt a kérlelhetetlen fátum bélyegeit 
viseli homlokán s aztán párhuzamot vont a pogány 
s a keresztény műemlékek közt, már e párhuzamban 
apologiai érvet talál azon igazság mellett, hogy 
Krisztus kegyelme az elsiilyedt óvilágot isteni erővel 
emelte ki a véginség örvényéből. A szimbolizmus 
varázsával ragyogó egyházi építmények, az új 'maga-
sabb életet lehelő szobrok és képek, mint azokat 
már az első keresztény századok szemeink előtt 
megalkotják s a későbbi idők megszakadatlan lánco-
latban kifejlesztik, csakis azt bizonyítják, hogy ily 
lényegesen megváltozott okozat a megfelelő arányos 
magasabb okokkal is birt s bir mai napig is, hahogy 
az emberi működés a természetfölötti magasabb 
tényezőkbe, a praktikus keresztény élettel járó malaszt-
adományokba kapcsolódik. 

5. Bár az emberi ismeretnek emitt leírt lánco-
lata a földi létben az utoljára felsorolt természet-
fölötti ismereteken túl már nem emelkedik, mégis, 
hogy annak végső fejleményét, utolsó stádiumait is 
jelezzük, kiemeljük, hogy a malaszt által eszközölt 
megismerés, mely itt a földön úgyszólván csak 
csirájában, in radice, van a lélekbe ültetve, a földi 
lét multával a legteljesebb felvirágzásnak, a legtöké-
letesebb kifejlődésnek fog örvendeni. Ez a megis-
merésnek azon szivet epesztő foka, melyet a szent 
atyák «lumen gloriae» névvel jeleznek. Azért mondja 
sz. Tamás: «Gratia consummata est lumen gloriae» 
(1. 2-ae. q. 111. 3. ad 2.). A malasztnak telje a meg-
dicsőülés fényében leledzik. 

Az értelemnek ez a végső stádiuma már bizo-
nyos istenülést jelent, s képesiti azt a végtelen Szép-
nek, az Istennek nem többé jelképekkel és szillo-
gizmusokkal közvetített ismeretére, hanem közvet-
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len látására és bírására. Színről színre látni az Istent, 
ez a malaszt csodaműve, melyet a gyarló ész fel 
nem ér és nem is sejthet. Azért mondja az írás: 
«Szem nem látta, fül nem hallotta, de meg az ember 
szivébe sem hatolt, a mit Isten azoknak készített, 
kik őt szeretik». (I. Kor. 2. 9.) 

Ha a szépnek ez értekezésben kifejtett fokozatait 
szemléljük, önként bizonyos következményekhez, 
folyományokhoz jutunk, melyek a gyakorlati életben, 
főleg a művészet keresztény szellemű gyakorlásá-
ban nagy fontosságúak. 

1. Lehet valamely természeti tünemény önmagá-
ban tekintve szép, nagyon szép ; magasabb ethikai 
szempontból nézve ellenkezőleg nagyon rút és kár-
hozatos. Hány vénuszi arc szemeiből törnek elő a 
pokol lángjai! 

2. Lehetnek műalkotások, melyek természeti 
szempontból remek arányokat mutatnak, de ha a 
magasabb természetfölötti szempontot alkalmazzuk, 
a mértéket meg nem ütik. Főleg napjainkban hány 
műképnél, hány szobornál leljük a címet, hogy ez 
Krisztust, amaz szűz Máriát vagy ezt avagy ama 
Szentet akarja ábrázolni;ám ha nyugodtan szemügyre 
vesszük, hamar átérezzük, hogy a művön a maga-
sabb ethikai, természetfölötti momentumnak még 
nyoma sem jutott kifejezésre. 

3. Lehetnek jeles építmények, sőt technikai 
szempontból kiválók; de még abból fájdalom nagyon 
is sokszor nem következik, hogy a művész az elébe 
tűzött templomideát szerencsésen meg is oldotta. 

E folyományokat hosszú sorban lehetne folytatni. 
Zárószóul azon rövid megjegyzés álljon, hogy az 
okozat mindenütt az életben a legszigorúbb kapcso-
latban áll a létrehozó okkal. Ha a létrehozó, alkotó 
művész nemcsak technikai képzettséggel, hanem 
keresztény szellemmel és műveltséggel is bir, bizo-
nyára oly alkotásokat fog létrehozni, melyek maga-
sabb rendeltetésüknek méltón megfelelnek. Eszerint 
igazodjunk, ha művészeti apostolkodásunkban a 
lelkek épülését óhajtjuk előmozdítani. 

Velics László S. J. 

A római pápák fegyelmi rendeletei és a görög 
egyház. 

A miről a görög egyház virágzó korában talán 
szót sem ejtettek volna, arról ma nekünk nem csak 
elvi, de sokszor gyakorlati szempontból is fölötte 
szükséges eszmecserét folytatnunk. A régi keleti egy-
háznak úgy területi szervezete, mint benső berende-
zése mellett a fegyelmi intézkedések határait maga a 
területi kiterjedés szabta meg. A melyikhez tartozott 
az ország vagy nemzet, annak a fegyelmét követte 
minden téren. E térbeli határok tehát egyúttal a 
nyugati és a keleti fegyelem érvényességi határait 
is képezték. 

Ezen elhelyezkedés mellett Krisztus Urunk hely-

tartójának, a római pápának vezetésével és legfőbb 
jogi képviseletével azt látjuk, hogy a keleti és nyugati 
fegyelem a maga természetének és lényegének meg-
felelően egymástól különválva és egymástól függet-
lenül fejlődik. Ezen fejlődés képezi egyszersmind 
létalapját is a két fegyelem szervezettségének, mely 
mint gyűjtőfogalom irányt szab az Ecclesia Occiden-
talis és Ecclesia Orientális karakterének. 

A történelem tanúsága szerint a két szertartású 
egyház, a míg mindkét szertartásában az egyedül 
helyes uton haladt, addig a különböző fegyelem 
jellegének megőrzése mellett kivívta egyúttal azt is, 
hogy a fegyelmi szervezet különböző volta a keleti 
és a nyugati egyház létalapját is képezte. Századok 
tanúsága szól ezen igazság mellett, de viszont száza-
dok történelme az, a mely az elszakadás percétől 
kezdve a teljes függetlenség lassú elmaradásának 
tanújele. A mióta a nagy Kelet elszakadt a közép-
ponttól, azóta a fegyelmi intézkedések természetes 
sorozatának elmaradását látjuk mindenben. Ez az 
igazság forrásától való elszakadás mellett másként 
nem is történhetett. 

A keleti egyház egykor birt fegyelmi egyetemes-
ségének megszűnte megszüntette egyúttal a teljes 
mértékben kiépített egyetemes fejlődést is. A keleti 
fegyelem a maga egészében stagnál azóta. 

Előbbi állításunkat az egyetemességre vonatkoz-
tattuk, mert a helyi fejlődést tagadni nem lehet. 
Ezen részleges jogfejlődés azonban csakis egyes 
országokban, vagy legfeljebb egyes népeknél bir tény-
leges valósulással. Azzal a keleti egyház jogügyeire 
azok egyetemes fejlődése tekintetében érvelni nem 
lehet. A mióta a nagy Kelet megszűnt tehát a valódi 
keleti egyházat, a szentatyákra valló Ecclesia Orien-
talist képviselni, azóta a keleti jogfegyelemnek minden 
vonalon való fejlődéséről nem lehet szólnunk. 

A keleti részeknek a későbbi századok folyamán 
a latin egyházzal, vagy jobban az egyház fejével : a 
római pápával egyesült egyes rétegei ugyanazon 
sorsnak vannak alávetve. Ott is csak helyi érdekű 
és ebből kifolyólag helyi értékű joghaladásról lehet 
csupán szó. Az átvett régi alap továbbra is fennáll, 
de a részleges és az egész Keletre érvénnyel biró 
kiépítés nagy munkája megakadt. E mellett valóban 
isteni gondviselés jellegével bir, hogy ezen nagy 
horderejű téren a szakadásban maradt Kelet is meg-
állt, mert ez fogja képezni valamikor azt az össze-
kötő kapcsot és átvezető hidat, a melyen át a teljes 
egység újra visszaáll. 

Ez az oka annak, hogy a római pápák alig 
hangoztatnak valamit erélyesebben, mint a keleti 
egyháznak az első időkből átvett és sok tekintetben 
maguknak a szentatyáknak idejéig visszavezethető 
eredetiség megtartását. 

Amióta azonban a történelmi kialakulás ezen 
ténye évszázadokat nyelt el, azóta a nyugati egyház 
a központi forrás oltalmában a helyi és időbeli 
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körülményekhez képest nagyon sok olyan jogi intéz-
kedést hozott be, amely a régi fegyelem megváltoz-
tatásával járt. Meghozta pedig ezt akképen, hogy a 
joghatóság természetének megfelelően az új alkotás 
egyetemes jelleget öltött. 

Hogy ezen eljárás mennyire természetes és 
szükségszerű, azt látjuk nemcsak az elszakadt keleti 
részek történetében és helyi vonatkozású alkotásai-
ban, de tapasztalhatjuk ugyanazt a Rómával egye-
sült területek görög egyházaiban is, vagyis minálunk. 
A történelmi haladás elől mi sem vonhattuk ki 
magunkat. Ez az oka annak a sokszor föllépő zavar-
nak is, a melynek az érvényesség szempontjából ki 
vagyunk téve. 

Különféle vélemények kialakulására a legtágabb 
térre nyilik e közben alkalom, a melyben azt kell 
látnunk, hogy egyes helyeken lényeges dolgokban 
történik változás. Jusson eszünkbe az egyesült mel-
chiták története és ebből kifolyólag mai álláspont-
juk, vagy közelebbről nézzük a galíciai görög katho-
likusoknak e szempontból való jogügyi alakulásait. 

Vannak sokan, a kik a joghatóság téves magya-
rázataiból arra a következtetésre jutottak, hogy az 
egység alapján a római pápáknak minden jogi, vagy 
jogfegyelmi intézkedései, melyek egyetemes jellegük-
ben az egész egyháznak szólnak, nálunk ugyanazon 
alapoknál fogva érvényesek, mint a nyugati egyház-
ban. E szerint tehát a régi keleti jogfegyelem fejlő-
dése a jelenben a latin, vagyis a nyugati fegyelem-
mel egyöntetűvé vált. 

Bevalljuk, ez a legkönnyebb megoldási mód, 
csakhogy nem felel meg a valóságnak. Nem csak 
azért nem, mert ily módon megszűnnék a keleti 
egyház jogfegyelmének sajátos keleti jellege, de azért 
sem, mert minden fórumnak rendelkezései csak 
annyiban vonatkoznak a tagokra, a mennyiben azokat 
a legfőbb törvényhozó rájuk kiterjesztette. Már pedig 
világos, hogy a római pápák a nyugati fegyelem 
fejlesztésével, vagy módosításával a mi keleti fegyel-
münknek sem prejudikálni, sem azt érvényétől meg-
fosztani nem akarják. 

Bizonyítja ezt a többi között X. Ince pápa, nem-
különben XIII. Leo, a kik a nyugati fegyelmi intéz-
kedéseket a görögökre nem terjesztik ki csupán a 
hit és erkölcs dolgában, a mennyiben t. i. ezen jogi 
intézkedés a természetes vagy az isteni törvényre 
vonatkozik. A pusztán egyházi fegyelem tekintetében 
tehát teljesen függetlenek vagyunk a római pápák 
jogi intézkedéseitől, határozataitól, rendeleteitől, a 
mennyiben azok a nyugati egyház hivei részére 
vannak kiadva. így mondja ezt a Congr. S. Off. 
«Eorundem (Orientalium) fideles subiici omnibus 
censuris proprii cuiusque rítus et iis censuris ab 
Apostolica Sede latis, in materia dogmatum et in 
constitutionibus, in quibus implicite de iis disponitur, 
nempe ubi materia ipsa dempnstrat eos compre-
hendi, quatenus non de lege mere ecclesiaslica agilur, 

sed ins naturale et divinum declaratur.» (S. Congr. 
S. Officii, in Comitiis 15. Julii a. 1885. habitis.) 

E szerint tehát az ügy teljesen tisztázva volna. 
Ezzel szemben azonban egyes helyeken azt kell 
tapasztalnunk, hogy ott a megállapított jogelv félre-
értésével az előbb emiitett alapra helyezkednek és 
az újabban kiadott fegyelmi rendeleteket a görög 
egyházra, tehát mireánk is kiterjesztik. így történt 
sok helyen pl. a «Ne temere» bullával, a melyet 
nemcsak kihirdettek, de részleges magyarázatokkal 
is elláttak. Történt pedig ez rövid idővel előtte, 
mielőtt a Congregatio C. a «Ne temere» pápai bullá-
nak a görögökre vonatkozó érvényességéről intéz-
kedett volna. Ki volt hirdetve tehát a «Ne temere», 
magyarázatokkal is el volt látva és akkor vettük a 
Congr. C. feleletét: «I. An decreto «Ne temere» 
adstringantur etiam catholici rítus Orientális?. . . 
Quoad catholicos rítus Orientális nihil esse iinmu-
tatum». Ránk nézve tehát a «Ne temere» például 
nem csak azért nem vonatkozik, mert azt a római 
pápa Magyarországra nézve felfüggesztette, de azért 
sem, mert ez a latin fegyelem kiépítését foglalta 
magában. 

Ez a kérdés egyébként most már a történelemé, 
de van egy újabban hozott fegyelmi intézkedés, 
melynek cime: «De amotione administrativa ab 
oílicio et beneíicio curato» s melyet 1910. VIII. 20-án 
adott ki a S. Congr. C. Ezzel szemben újra felmerül 
a kérdés, érvényes-e az a görög egyház híveire, 
tehát mireánk görög katholikusokra, vagy sem? Föl 
kell tennünk a kérdést azért is, mert e decretumot 
egyes görög helyeken hasonlókép kihirdették, mint 
annak idején a «Ne temerét». 

Előbbiek alapján támaszkodva a római pápák 
határozataira, a «De amotione» kezdetű decretumra 
is azt kell mondanunk, hogy az ránk nem vonat-
kozik. Nem vonatkozik már csak azért sem, mert 
ez a nyugati fegyelemnek pontosabb körvonalozását 
foglalja magában és nincs kiterjesztve a keleti egy-
ház fegyelmére. Nem szerezhet ezen decretum érvé-
nyességet a görög katholikusoknál az által sem, hogy 
azt egyes helyeken ki is hirdették, mert a mivel az 
lényegileg nem bírt, azt ily accidentális vonatkozás 
által sem szerezhette meg. Ruszndk Miklós dr. 

Hofbauer szent T^elemen élete alkonyán. <v.> 
A harmadik, közbülső irányzat látható és mégis 

láthatatlan feje és vezére Hofbauer atya volt. Lát-
ható volt Bécsben, de láthatatlan volt a kongresszus-
ban, mert ennek nem volt tagja. Ámde a Német-
országra vonatkozó egyházi ügyekben legfőbb fokon 
ő sugalmazott, ő vezérelt.1 Kitűnik ez mindenből, a 

1 Milyen szerepet játszott Hofbauer atya az egyház kor-
mányzásában — holott csak egyszerű, hozzá még rendőri 
felügyelet alatt álló szerzetes volt — a pápai nunciusok, tehát 
az apostoli szentszék előtt, Weisz : Weltg. B. 10. 879. 1. hiteles 
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mi Wassenberg tervének megbuktatására Bécsben, a 
kongresszuson kivtil és azon belül történt. Imént lát-
tuk, hogy a kongresszus döntő tényezői, a fejedel-
mek, illetve az ő képviselőik sorában az egyház ügyé-
nek csak egy öntudatos és kötelességtudó védője volt, 
a pápa képviselője, Consalvi bibornok.1 A fejedelmi 
tanácsosok körében világi talán egy sem találkozott, 
a ki az egyház álláspontján állott volna; egyházi kép-
viselők, illetve jogtanácsosok körében pedig Német-
országból csak három egyházi férfi vált ki, mint az egy-
házi szellem következetes és törhetetlen képviselői, 
és pedig Freiherr von Wambold vvormsi dómdékán, 
Hofbauer atya kedves embere, kit a szerencsétlen, de 
megtért Dalberg primás halála után szentünk Német-
ország primási székére ajánlott VII. Pius pápának, 
azután Josef Helfferich speieri dómpraebendatus, tüzes, 
lelkes férfiú, szentünk bizalmasa, végül Joseph Spies, 
wormsi áldozópap. A kongresszusban, Consalvi bibor-
nok mellett ez a három férfiú küzdött a Wessen-
berg-féle «Los von Bom» vagyis a Rómától elsza-
kítani szándékolt szakadár és eretnek «német nemzeti 
egyház» terve ellen.2 A kongresszuson kívül Holbauer 
atya nagytehetségű és nagynevű öreg tanítványai : 
Schlegel és neje, Schlosser, Werner, Adam von Müller 
és von Pilat vívták élőszóval ésez utóbbinak «Der Öster-
reichische Beobachter» cimű napilapjában tollal a 
Holbauer atyától vezényelt harcot a Wessenberg vezér-
lete alatt küzdő febroniánusok, jozefinisták és illu-
minatusok — számukat és hatalmukat tekintve 
túlnyomó hadserege ellen. 

nunciusi nyilatkozat alapján, igy állapította meg : «Von dem 
Redemptoristen Hofbauer sagte damals schon (a bécsi kon-
gresszus idején) sagte damals schon Severoli, der Nuntius 
in Wien : «Seht dort diesen Priester in seinem groben, ein-
fachen Kleide ; wenn er auch nach auszen so einfach erscheint, 
gibt es niemanden, der so gut die wichtigsten Geschäfte 
erledigen könnte. Oft habe ich dann in solchen Dingen diesen 
guten Priester zu Rate gezogen und habe niemals Ursache 
gehabt, es zu bereuen, denn wo wir uns umsonst abgemüht 
haben, da ist es der allbekannten Heiligkeit seiner Person, 
der überzeugenden Kraft seiner Gründe und der liebens-
würdigen Einfalt seiner Rede gelungen, jeden Böswilligen zu 
bezwingen und die Herzen der angesehensten Männer auf 
seine Seite zu ziehen und das zu erreichen, was kurz vor-
her unmöglich schien. Selbst Consalvi hat bei ihm gar oft 
sich Rats erholt». 

1 Róla : «Bekannt is die Äuszerung Napoleons, Consalvi 
sei ein Mensch, der nicht scheine Priester zu sein, es aber 
mehr sei als alle anderen». Wetzer-Welte, Kirchenlex. B. 3. 
954. 1. 

2 Erről a tervről egy illetékes kortárs, Zirkel fölszentelt 
püspök Würzburgban (az egyházi főjavadalmak nagyrésze 
üresedésben volt) ezt az Ítéletet mondta : «Dieser Vorschlag 
enthält alle Elemente, die katholische Kirche in Deutschland 
aufzulösen und nur ein Schattenbild von ihr zurückzulassen. 
Sie wird darin von ihrem Fundament, Christus, hinweggerückt 
und zu einer blosz weltlichen Anstalt gemacht; das bischöf-
liche Amt in ein durchaus subalternes Verhältnis gesetzt, die 
hierarchische Gewalt gelähmt und das Band, welches die 
Gläubigen mit Petrus verbindet, aufs äuszerste gelockert, 
wenn nicht gar zerstört». Innerkojler, 699. 1. 

A mi a harc taktikai beosztását illeti : az követ-
kezőképpen alakult ki: Consalvi, a pápa képviselője, 
természetesen, a fővezér volt. O a kongresszusi tanács-
kozások számára az egyház álláspontjának szószólóiul 
Helílérichet, a ki röpiratot is írt Wessenberg röp-
iratainak megcáfolására, és von Wambold kanonokot 
nevezte meg illetve bizta meg. Hofbauer atya a 
vezérkari főnök vala, és az ő szegényes kis szobája 
a főhadiszállás.1 

És vájjon mi volt a katholikus egyháznak Német-
országban léteért vivott harcában Hofbauer atyának, 
az egyenlőtlen harc sugalmazójának, bölcs előre-
látásból fakadt vezéreszméje? 

Mi volt?! Nem egyéb, mint a katholikus egyház 
küzdő nagy szentjeinek az az ismeretes közös nagy 
imája Istenhez: Da mihi, da nobis animas, cetera 
tolle! A lelkeket, Uram, a lelkeket mentsd meg; az 
arany, a kincs, a vagyon — az, ha kell, hadd vesszen 
a lelkek megmentésére akár kárba ! Mert az a szabad-
kőműves papi ember, a kinek Wessenberg volt a neve 
s a ki az egyház ellenségeinek a vezérségére vállal-
kozott, nagyon veszedelmes, hamis jelszóval indult 
Róma ellen csatába. Javaslatának élén sírás, de fogak 
csikorgatása nélkül, volt a vagyontalanná tett egyház 
anyagi siralmas állapota fölött Németország terüle-
tén. Erre a megkönyezett siralmas állapotra — minden 
gyanútlan pap és ember szivét megejteni alkalmas 
anyagi kecsegtetés következett a csalfa ember pro-
grammjában. «Az állam adjon — így szónokolt Wes-
senberg — az egyháznak elegendő, szabadon keze-
lendő (!) javakat!» Szabadon kezelendő egyházi javak ! 
Pium desideriuma ez még a XX. században is minden 
egyházi férfiúnak és minden igazlelkű katholikusnak. 
Mekkora gyújtóereje lehetett az ezzel való kecseg-
tetésnek a jozefinus állami sekrestyéskedés ide-
jében?! 2 

Szakasztott oly hamis fogás volt Wessenberg 
részéről az anyagi kecsegtetés, mint a milyennel nálunk 
valaha a pogány tatárok szent László magyar har-
cosait igyekeztek az üldözésben feltartóztatni. Ren-
geteg aranyat szórtak elébök az útra, hogy azok után 
kapkodjanak. így akarta Wessenberg is Róma hűtlen 
elhagyásának az útját megaranyozni — a német pap-
ság szemében. A szemfényvesztő szabadkőműves német 
papcsábító azonban szentünkben emberére akadt 

1 Nun wurde auf einmal das schlichte Zimmer des 
Heiligen auf der Seilerstätte ein wichtiges Verhandlungs-
lokal, freilich unscheinbar gegen die Verhandlungsgemächer 
in der Hofburg, aber trotzdem entscheidend... Die Haupt-
arbeit übernahm der agile Helflerich und gerade er kam 
jeden Tag zu P. Hofbauer, um sich mit dem Heiligen zu 
beraten. Alle die verschiedenen Denkschriften, die er ein-
zureichen und zu verbreiten hatte, wurden zuerst mit dem 
Heiligen besprochen und P. Sabelli (szentünk rendjén volt 
áldozópap, titkárja) hatte oft mehrere Stunden, selbst der 
Nacht, zu arbeiten, um verschiedene Abschriften herzustellen. 
Innerkofler, 700—701. 1. 

2 Innerkofller, 968. 1. 
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már előbb is valamiképen, a mint láttuk, — de most mái-
végleges leszámolásra. Szentünk kiadott jelszava — 
«da mihi animas, cetera tolle», add ide a lelkeket, vidd 
el a többit — az anyagi javakkal való kecsegtetés 
csábítását az éber lelkekben túlharsogta. El az 
anyagi javakkal ! Inkább végső szegénység, mint a 
lelkek elvesztése! Ez a hofbaueri napiparancs lőn a 
német papság javarészének imaszerű jelszavává. 
S akár hiszi valaki, akár nem : ebből az éltető jel-
szóból, a német katholikus papságnak ebből a nagy-
lelkű, áldozatos szelleméből, szóval, nagy szellemies-
ségéből,1 nőtt ki a hatalmas német katholikus 
«Centrum».2 tíreznaij Béla dr. 

A keresztények munkaélete JVagy J^onstan-
tinus előtt. (i.) 

Régóta és különféle változatokban halljuk, hogy 
a kereszténység nem biztosított erkölcstanában a 
munkának méltó helyet. Isteni átokra vezeti vissza, 
tehát félreismeri veleszületett méltóságát ; Jézus nem 
lehet a munkásember példaképe, mert érzéke nin-
csen a hivatásos munka számára és áldást nem igér 
a munkásnak. A kereszténységben az ú. n. passzív 
erények (türelem, alázat, szelídség stb.) állanak elő-
térben, míg a világhódító aktív erények csak ten-

1 Mit is mondott csak szent Ambrus püspök a krisztusi 
nyolc boldogság elsejéről, a lélekben való szegénységről? 
Azt mondotta, hogy az a többi tökéletességek elseje és szü-
lője. «Prímám, úgymond, benedictionem (itt boldogság 
helyett ok) liane uterque Evangélista posuit. Ordine enim 
prima est, et parens quaedam generatioque virtulum». Lib. 5. 
in Luc. cap. 6. 

2 A szó teljes értelmében nagyszabású oktatást ad nagy 
szent Gergely pápa az egyházi férfiaknak az anyagi gondok-
ról, s az azokról való lemondás szelleméről és okairól : «Ad 
se nobis venientibus Dominus (hogy hozzá juthassunk) Do-
minus praecepit, ut renuntiemus nostris : quia quicumque ad 
fidei agonem venimus, luctamen contra nialignos spiritus 
sumimus (harcot vállalunk a gonosz szellemek ellen). Nihil 
auteni maligni spiritus in hoc mundo proprium possident 
(puszta .szellemek) : nudi ergo cum nudis luctari debemus. 
(Szellem-szellem-ellen harcoljunk vele.) Nam si vestitus 
quisque cum nudo (ruhába burkolt a meztelennel szemben) 
luctatur, citiius in terram deiicitur, quia habet unde tenea-
tur (ruhájánál fogva teritettik le). Quid enim sunt terrena 
(mik az anyagiak?) nisi quaedam corporis indumenta (mint 
testi burkok) ? A ki tehát a gonosz lélek ellen siet harcba, 
dobja le ruháit, ne succumbat, (hogy alulra ne kerüljön). 
Hom. 32. in Evang. Nincs oly képtelenség, melyet ez 
emberi ész valaha valakibe, mint kész igazságot pro-
grammjába ne vett volna fel, sőt rendszerbe ne foglalt 
volna. Itt is el lehetünk készülve arra, hogy valaki mint 
szent Gergely pápának ebből az erővelteljes tanításából 
fegyvert kovácsol az egyházi javak ellen, mondván, hogy tehát 
azokat a papságnak el kell dobni magától, mint az atléták 
ledobják a ruhát magukról. Hát igen; csakhogy a lemondást 
Krisztus Urunk tanítása szerint (Beati pauperes spiritu) lel-
kileg kell végezni, a ruhák ledobását lélekben kell teljesíteni. 
Lélekben szegény és anyagi burkoktól szellemileg mentes 
lehet valaki, mégha egyébiránt vagyonban milliárdos is. 
Németországban is, a rablók rosszakaratán kívül, azért kö-

gődnek. Jótékonysága a munkakerülést növeli nagyra. 
A mindennapi életben szükséges erények helyett 
holmi erkölcsi remekelésekben leli kedvét, minő pél-
dául az ellenség szeretete, melyeknek társadalmi 
értékük csekély, sőt a melyek megbénítják az egész-
séges önzést. A túlvilág előtérbe tolásával elvonja a 
figyelmet és az érdeklődést a jelentől és aláköti az 
erőket, melyek a földi jövőt meghódítanák. Az égi 
madarakról s a mező liliomairól vett hasonlataival 
tunyaságot és gondtalanságot hirdet. Idegenkedik a 
szerzési, ipari és kereskedelmi ösztönöktől. Zárdái-
ban menedékhelyet épít azoknak, akik családi, tár-
sadalmi és művelődési kötelességeik alól magukat 
kivonni igyekeznek. Rómát meghódította, de buká-
sának is oka lett stb. stb.1 

Ezek a vádak nem maradtak válasz nélkül. Né-
hány idevágó munkát a jegyzetbe helyeztem el.2 

A kérdés "a munkával itatott jelen világban oly 
fontos, hogy nem lehet vele elégszer foglalkozni. Kí-
vánatos azonban, hogy rövid hozzászólások helyett 
hely és idő tekintetéhen korlátolt monográfiákban 
kezeljük. Idő tekintetében kétségkívül előtérben kell 
állania a három első századnak. Nagyon kínálkozik 
ugyan az anyag a későbbi századokban is, ahol az 
adatok már gazdagabban találhatók; de nemcsak 
kegyeletes, hanem történeti szempontból is értéke-
sebbek azok az elszórt szemecskék, melyeket a leg-
régibb századokban gyűjthetünk. Csábító volna ugyan 

vetkezett be az egyetemes egyházrablás, mert a gazdag 
papság nem tudott lélekben szegény lenni, nem áldozta 
föl, csak kivételesen a nagy jövedelmet magasabb célokra, 
hanem nagyrészt egyéni tetszelgésének kielégítésére fordí-
totta. Szóval, az anyagi javak az egyház kezében roskasztó 
teher, ha önző célokra fordítódnak ; ellenben közcélokra 
okosan használva a közjónak számbavehetetlen erejű esz-
közei, emeltyűi. 

1 Comte, Catéch. posit. — Strauss, Leb. Jesu für das 
deutsche Volk bearb. 1864. 626; Der alte und neue Glaube2  

63—4. — Überweg egy levelében, melyet Lange, Gesch. des 
Material. (Reclam, II. 653.) idéz. — Emminghaus, Das Armen-
wesen und die Armengesetzgeb. der europ. Staaten, Bert. 
1870. 6 k. — Lecky (Jolowicz), Sittengesch. Europas, Leipz. 1879. 
II. 73. — Dietzgen, Die Relig. der Socialdemokratie5 37. — 
Losinsky, Was haben die Armen dem Christentum zu ver-
danken ? Berl. 1902. 3. — Loisy, Evang. und Kirche, 52. — 
Renan, Vie de Jésus (passim). 

2 Ratzinger, Gesch. der kirclil. Armenpflege. — Ehrle, 
Beiträge zur Gesch. und Reform der Armenpflege, Freib. 
1881. — Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums 
(passim); Wesen des Christentums, 1902. 74 k. ; Der Wert der 
Arbeit nach urchristl. Anschauung (Evang.-Social folyóirat 
1905, 48 k.). — Schell, Christus, Mainz, 1906. 95 k. — Rein-
hold, Der alte und neue Glaube, Wien, 1908, 269 k. — Jüli-
cher, Kultur der Gegenwart, Die christl. Relig. 1906. 66. — 
De Pressensé, Hist, des trois prem. siècles de l'Égl. chrét. VI. 
495 k. — Allard, Les esclaves chrétiens: Réhabilitation du tra-
vail Manuel, 378 k. — Sabatier, L'Église et le travail Manuel, 
Paris, 1895. — Weber. Evangelium und Arbeit. Freib. 1898. — 
Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am öflentl. Leben in 
vorkonst. Zeit. 1902. — Számos cikk különféle folyóiratok-
ban, kivált a Sociale Revue-ben. 
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megbeszélni, hogy az Apóst. Konstitúciók (IV, 2.) 
szerint az árva fiút a püspöknek a hitközség költsé-
gén kell táplálnia, de mesterségre is kell taníttatnia, 
hogy ha majd mesterségét elsajátította és a maga 
erejéből szerszámait megvette, többé a községnek 
terhére ne essék. Más adatok még érdekesebbek. 
Konstancius és Konstans 360-ban felmentik a papo-
kat a kereseti adó alól, ha csekély kereskedéssel 
szerzik meg kenyerüket és ruhájukat (Cod. Theodos. 
16, 2, 15.). Az ú. n. Statuta Eccliae Antiqua szerint 
(VI. század, régebben a 398. karthagói zsinatnak tu-
lajdonították) a tanult papnak is mesterséggel kell 
keresnie kenyerét (51. kánon); ez esetleg földműve-
lés is lehet (52. k.); a munkabíró papok mind sajá-
títsanak el mesterséget és tudományt. (53. kán.)1 És 
valóban Spiridion Cyprusban birkákat őrzött (Socra-
tes, H. E. I, 12.); egy püspök Maj urnában takács volt 
(Sozom. H. E. VII, 28.), a másik hajóács Campaniá-
ban (Greg. M. Ep. 13, 26.), egy további a törvényszé-
keknél folytatott gyakorlatot (u. o. 10, 10.); egy pres-
byter Ancyrában ezüstműves volt (Corp. Inscr. Graec. 
No. 9258.). Basilios papjainak javarészéről mint kéz-
művesekről beszél (ep. 198, másutt 263.) ; Gennadius 
arlesi Hilarius püspökről írja, hogy szegényei ked-
véért földművesmunkákat végzett. (De vir. ill. 69.).2 

Szent Antal szerint a remetének három munkával 
kell foglalkoznia: kézimunkával, elmélkedéssel és 
imádsággal. Szent Makarius és Szent Benedek napi 
hét órai kézimunkát irtak elő tanítványaiknak. Isme-
retes, hogy Szent Basilios szabályában a kézimunka 
szervezve volt; külön munkahelyek állottak fenn, 
amelyekbe idegennek nem volt szabad belépnie s a 
munka elhanyagolása büntetést vont magára. Szent 
Ágostonnak külön müve van De opere monacho-
rum, a melyben a szerzetesi élet lényegéhez tartozó-
nak tünteti fel a kézimunkát. Cassianus műveiből 
hasonlót látunk. Angliában Dávid szerzetes és püs-
pök (458—544.) szintén így rendelkezett. A gall szer-
zeteseknek fát kellett vágniok, földet ásniok; sőt 
mindegyik ökör nélkül maga húzta az ekét. Mikor 
Szent Columbanus (543—615.) a Vogesek alján Lu-
xeuilben és Fontaineban megtelepedett, megkezdte 
Gallia talajának előkészítését a kulturmunka számára. 
A szerzeteseknek szántaniok, vetniök, aratniok, fát 
vágniok kellett; a mintaszerű testvérnek úgy kellett 
ágyba mennie, hogy már az uton elaludjék és kevés 
álom atán újra munkához kellett látnia. A XII. szá-
zadig megdöntetlen a hagyomány, hogy a szerzetes-
nek kézimunkát kell végeznie. Az ezután alapított 
rendek különös előszeretettel fordultak a szellemi 
munkák felé, míg a Benedek-rend hű maradt a 
kézimunkához és a kéziratok másolásához.8 De tud-
juk, hogy a maurinusok révén a szellemi munka 

1 Hefele, Conciliengesch. II. 73. 
2 Hatch (Harnack), Gesellschaftsvcrt'ass. der ehr. Kirclien. 

Giessen. 1883. 153. 
a Sociale Revue. 1903. III. 

terén is közmondásossá lett a bencés hangyaszorga-
lom. Mielőtt e képektől elválnánk, ideírjuk, hogy 
Donough békebiró egy Lake Mohawkban tartott 
értekezlet előtt a szerzetesek munkájáról a Fillippi-
nákon így számolt be: 1571-től 1869-ig az ágoston-
rendüek és a ferenciek nem kevesebb, mint 436 várost 
és községet alapítottak . . . Ők tanították a benszülöt-
teket földmüvelésre . . . Tőlük tanulták, hogyan kell 
búzát, indigót, kávét, cukornádat, dohányt, burgo-
nyát termelni . . . Azt a földterületet, melyet ekként 
termékennyé tettek, az amerikai kormány 7,500.000 
dollárra becsülte, midőn a szigetet birtokába vette.1 

Hány ma virágzó és talán protestantizmusával kér-
kedő európai államról kellene ehhez hasonlót mon-
dani ! 

De hagyjuk ezt a területet másoknak, akiket 
erre tanulmányaik jobban képesítenek. Maradjunk 
ezen tanulmánynál a Nagy Konstantinus előtti szá-
zadokban.2 

I. 
J é z u s é s a m u n k a . 

1. Jézus élete ránk nézve két egyenlőtlen részből 
áll : a hosszabb, harminc éves szakasz majdnem üres 
lap; a rövidebb, három (mások szerint egy) éves 
eseményekben gazdag. Mátéból (13, 55.) tudjuk, hogy 
mesterembernek fia volt (táxxwv, a mi általában 
mesterembert, sokszor famunkást, ácsot jelent). 
Ismerve a keleti és az akkori viszonyokat, gondol-
hatjuk, hogy Jézus nyilvános élete előtt szintén atyja 
mesterségét űzte, a miben megerősít Mc. 6, 3., a hol 
Jézus földiéi azt kérdezik róla : Nemde ez TÉ-/„TÜ)V ? 

Az apokrifokban József ácsnak neveztetik (Protev. 

» Religio 1909. febr. 21. 122. 1. 
2 Jelen tanulmányomban bizonyos munkákat sokszor 

kellett forrásként megjelölnöm : helykímélés szempontjából 
a következő jelzéseket használtam : 

FPA = Funk, Die Apostol. Väter2, Tübingen, 1906. 
RAM = Ruinart, Acta Marty rum, Ratisbonae, 1859. 
GAM = Gebhardt, Acta Martyrum selecta, Berlin, 1902. 
HNA = Hennecke, Neutestam. Apokryphen, Tübingen 

u. Leipz. 1904. 
RF1 = Rauschen, Florilegium Patristicum, Bonnae, 1904 

óta (egyes füzetek). 
KE = Kirch, Enchiridion fontium históriáé ecclesia-

sticae antiquae, Freib. 1910. 
HCG = Hefele, Conciliengeschichte, I.2 Freib. 1873. 
HMA = Harnack, Mission und Ausbreitung des Christen-

tums.2 Leipz. 1906. 2 köt. 
AP = Allard, Histoire des Persécutions.2 Paris. 1892 k. 

5 kötet. 
BAL = Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur. 

Freib. I. 1902. II. 1903. 
EAL = Ehrhard, Die altchristl. Litteratur und ihre Er-

forschung von 1884—1900. Freib. 1900. 
KAL = Krüger, Gesch. der altchristl. Litteratur, Freib. 

1898. 
KA — Kaufmann, Handbuch der christl. Archäologie. 

Paderborn. 1905. Eusebius História Ecclesiasticáját Eduard 
Schwartznak a berlini vállalatban megjelent új kiadása sze-
rint idézem, melynek lapszámait is jegyeztem. 
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Jacobi, Tamás gyermekség-evangéliuma, Péter-akták, 
Tamás-akták : H N A 57., 59., 71., 405., 481.), a ki fejszé-
vel dolgozik, építkezéseitől hazajön, ekéket, jármokat, 
ágyat készít. Az arab História Josephi fabri lignarii 
szintén ácsmesterként mutatja be, valamint az ős-
keresztény művészet is. Justinos magáról Jézusról is 
azt állítja, hogy mint ács ekéket és jármokat készí-
tett s ezzel óvott minket a henyeségtől (Diai. c. 
Tryph. 88.); ellenben Origenes (C. Cels. VI, 36.) 
tagadja, hogy Jézust a Szentírás ácsnak mondaná, 
tehát vagy nem emlékezett Márk helyére (6. 3.), vagy 
ez a részletke kéziratában hiányzott.1 

Nyilvános élete alatt Jézus a tanítást vallja hiva-
tásának (kiv. Me 1, 38), s e téren bámulatra méltó 
tevékenységet fejt ki. Názáretben alig található többé, 
folyton úton van. Bejárja a szentföld városait, fal-
vait és majorságait (Mt 9, 35; Mc 6, 6. 56; Lc 8, 1). 
Halljuk és látjuk őt a Genezáreth part ján,Kapharna-
umban, Betszaidában, Korozainban, Caesarea Philippi-
ben, Tyrus és Sidon határaiban, a Decapolisban, 
Magedanban, a Jordán forrásánál és torkolata köze-
lében, a Jordánon túl, a gerasaiak vidékén, Dalma-
nuthában, Samariában, Jerichóban, Jeruzsálemben, a 
pusztában stb. Beszél a zsinagógákban,magánházakban, 
a templomban, a hegyen, mezőségeken, a tengeren csó-
nakból stb. Annyira hivatásának él, hogy egyébre gondja 
nincsen. Mikor valaki örökségi ügyben bíróul kéri fel, 
visszautasítja (Lc 12, 14.). Rokonai számára sincsen 
ideje, mert most tanítványai és követői az ő rokonai. 
(Mt 12, 46. k.; Lc 8, 19. k.) Márk olvasása azt a 
benyomást teszi, hogy ez a tömegek evangéliuma ; 
lépten-nyomon a Jézust ostromló tömeget említi. 
Már nyíltan nem is léphet föl a városokban, hanem 
a pusztaságot kell keresnie. (Mc 1, 45.) Néha három 
napig egy folytában van a tömegekkel. (Mc 8, 2.); 
a kenyérszaporítás csodái előtt a nép még az étke-
zés gondjairól is megfeledkezik. Fáradhatatlan akkor 
is, mikor pihenőre tér, mert azonnal a cselekvés 
terére lép, mihely a tömeget látja. (Mc 6, 30. k. ; 
Lc 9, 10. k.) 

2. Jézus tehát életében a szakadatlan tevékeny-
ség apostolának mutatta magát. Tanította-e ezt a 
tevékenységet szavaival is? A farizeusokat megrója, 
hogy beszélnek, de nem tesznek (Mt 23, 3.). Elitéli 
még a haszontalan szót is (Mt 12, 36.), még inkább 
a haszontalan szolgát (Mt 25, 30.). A fügefát meg-
átkozza, mert terméketlennek találta. Az Emberfia 

1 Genesius minus vértanúi aktái talán szintén .lézus ács-
mesterségére utalnak, mert mikor Diokletianus előtt a szín-
padon keresztséget kér e szavakkal: Eja nosti, gravem me 
sentio, levem me fieri volo, a kórus a nép kacagása közt 
feleli : Quomodo te levem facimus, si gravis es ? Nuniquicl 
nos fabri sumus et ad runcinam (gyalupad) te missuri su-
mus? (RAM 312.). — Különben a gyermek Jézus az apokri-
fok szerint segít Józsefnek az ácsmunkában, búzát vet, arat, 
behord, gallyakat gyűjt, a ruhafestőnél dolgozik, egy favágót 
meggyógyít és azt mondja neki : Eredj, hasogasd tovább fá-
dat és gondolj rám (Tamás Gyermekségtört. I1NA 71.). 

mindenkit művei szerint fog jutalmazni (Mt 16, 27.). 
Ha minden parancsolatot teljesítünk is, magunkat 
haszontalan szolgáknak kell tekintenünk, mert csak 
azt tettük, a mi kötelességünk (Lc 17, 10.). A mun-
kás méltó élelmére és bérére (Mt 10,10 ; Lc 10, 7 ; 
1. még Mt 20, 8.). Az aratás sok, de munkás kevés 
(Mt 9, 37. k.; Lc 10, 2.). Magához hivja azokat, a 
kik agyondolgozzák magukat és teher alatt nyögnek 
(Mt 11, 28.). 0 maga nem azért jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat (Mt 20, 
28 ; Mc 10, 45) ; ugyanezt szabályul tanítványainak 
is előírja (Lc 22,26. k.). Tanító és gyógyító tevékeny-
ségének még a szombat sem áll útjában, pedig ez 
heves ellenkezést kelt a farizeusoknál (Mt 12, 1. k. ; 
Mc 2, 23. k.; Lc 6, 1. k.; 13, 14. k.; 14; Io 5, 16. k.). 
Egy ilyen alkalommal mondta azokat az emlékeze-
tes szavakat is: Pater meus usque modo operatur 
et ego operor (Jo 5, 17.), melyek a munka minta-
képéül az Atyát állítják elénk. Szentesíti az ó-szö-
vetséget, pedig ez a munkának csak fáradságos ele-
mét tekinti a bűn átkának (Gen 3, 17. k.), ellenben 
már a bűnbeesés előtt a legnemesebb kultur és 
munkaprogrammot nyújtja : Crescite et multiplica-
mini, et replete terrain, et subjicite eam et domina-
mini piscibus maris (Gen 1, 28.). 

Zubriczky Aladár dr 

r 

Tljszövetségi problémák• (iv.> 
Nézzük végre, hogyan jár el a harmadik rész-

ben. Mi lesz magával a textussal? Ez a kérdés lényege. 
Láttuk előbb, hogy Deissmann e tekintetben 

különválasztja a synoptikusokat a levelektől, külö-
nösen sz. Pál leveleitől; a IV. evangeliummal és a 
katholikus levelekkel mintha nem is tudná mit 
csináljon. Kitűnik ez abból, mikor így ír: A mint az 
egyptomi papyrusok a synoptikusök kulturvilágába, 
úgy a Kis Ázsiában és Görögországban fölfedezett 
textusok a páli világnézetbe vezetnek be. A IV. 
evangeliummal helyenkint és csak akkor foglalkozik, 
ha az valami vonatkozásban van sz. Pál leveleivel, 
így felemlíti pl. a Megváltónak sz. Jánosnál előfor-
duló ezen cimét :Swxrjo TOO %óa[iou (A világ megváltója). 
A synoptikusokból leginkább a parabolákkal foglal-
kozik. Azonban sehol sem bizonyít. A hasonlóságot 
mindjárt azonosságnak veszi. Ezenkívül avval sem 
törődik, hogy a felhozott textusok gyakran jóval 
Krisztus utáni korból valók. Ennek illusztrálása 
céljából nem vethetjük egybe az összes parábolákat, 
de egy-kettőnél mégis meg kell ezt tenni. így hivat-
kozik pl. a Krisztus utáni második századból szár-
mazó papyrusra, melyben Antonis Longos anyjának 
bocsánatát kéri tékozló életmódja miatt. Ebben és a 
szent Lukácsnál (15, 11...) leírt tékozló fiűban pár-
huzamot fedez föl. Pedig hát számos különbség 
van a két elbeszélés között. Az evangéliumban férfi 
szerepel, itt nő. Az evangéliumban két fiúról van 
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szó, kik közül a fiatalabb kikérte örökségét és 
eltékozolta. A textusban ellenben adósságcsinálásról 
van szó. A fiú nyomorúsága sincs avval az erővel 
leírva, melyet az evangéliumból érezünk. És a mi a 
fő, az egész elbeszélésből hiányzik a vallási színezet. 
Ha így sorra egybevetnők a bizonyításul felhozott 
textusokat, kitűnnék, hogy még a hasonlóság is 
szétfoszlik. Legfeljebb allusiokat fedezhetünk föl. 
Deissmannak tehát mindenütt pontosan egybe kellett 
volna vetni a papyrusokat az evangelium megfelelő 
helyeivel. E helyett megelégszik ilyen odavetett meg-
jegyzéssel: az irgalmas szamaritánus, a kérő özvegy 
stb. mind előjönnek a textusokban. 

De ha meg is volna az a nagy hasonlóság, melyet 
Deissmann állít, még ez sem dönthetné meg az evan-
géliumi parabolák hitelességét. Az evangeliumi para-
bolák Krisztus tanítási módjának hű tükrei, a 
mindennapi életből vett hasonlatok, melyeket azért 
használt, hogy a kevésbbé érthető dolgokat könnyeb-
ben érthetővé tegye. Bizonyosnak vehető ugyan, 
hogy ez volt a céljok, nem pedig a gondolat elrejtése, 
mint egyes biblikusok tudni vélik. Krisztus legfel-
jebb azok előtt rejtette el egyes gondolatait, a kik 
ezek befogadására nem igen voltak fogékonyak.1 Ha 
pedig oktatás volt a parabolák célja, az általánosan 
ismert, mindennapi életből kellett azokat vennie. 
Következőleg ki láthat abban valami nehézséget, 
hogy az életben hasonló esetek megismétlődnek? 
Nevezetes, hogy Jülicher Deissmannal épen ellenkező 
oldalról támadja a parabolákat. Azt tartja róluk, 
hogy semmi realitásuk nincs, hanem az evangélisták 
úgy gondolták ki. S hivatkozik többi között arra, 
hogy pl. a magvetőről szóló példabeszéd ellenkezik 
Palesztinának ismert talajával. Fonck az ő római 
konferenciáiban igen szépen kimutatja, hogy azok 
sem önmagukban tekintve, sem Palesztina földtani 
viszonyaival egybevetve semmiféle ellenmondást sem 
tartalmaznak.2 

Vessük még össze azt a papyrust (Kr. u. 85.-ből), 
melyben analog helyet lát szent Márk 15, 15-el. 
Miről van itt szó ? Márknál ezt olvassuk : «Pilátus 
tehát eleget akarván tenni a népnek, elbocsátá nekik 
Barabbást, Jézust pedig, miután megostoroztatta, átadá 
nekik, hogy megfeszíttessék.» És a textus mit mond? 
Az egyptomi helytartó G. Septimius Vegetus valami 
Phibianhoz, szóról szóra így szól: «"A£ioç jjièv 
|I.A<7UYW§7jvac, xap:ÇOJIA: S é a E i o î ç O/AOIÇ» (Megérdemelted 
volna, hogy megkorbácsoltassál, de átadlak a nép-
tömegnek). A kettőnek egybevetéséből azután azt 
hozza le, ime itt van a keresztény adat, csak a 
nevek mások. Pedig elfogulatlanul vizsgálva a dol-
got, az ilyen hasonlóságok semmiképen sem jogo-
sítanak fel messzebbmenő következtetésre annál, 
hogy Pilátus Krisztussal a divó szokás szerint bánik 

1 Revue Biblique. 1. Janvier, 1910. 
a La Croix 1910 márcz. 16. 25. sz. 

el. A papyrus elbeszélése nem elegendő ahhoz, hogv 
az evangelium ezen helyének történeti hitelességét 
megdöntse. Különben ezen rész történelmi hiteles-
ségének tagadásánál ismerünk más hasonló táma-
dást. S. Beinach szerint sem hiteles ez a rész. Valami 
alexandriai Karabasban Barabbást látta. Philo beszéli, 
hogy valami Karabast elhalmoztak nevetséges tiszt-
ségekkel, hogy aztán ütlegeljék. Karabas szó, így ír 
Beinach, semmit sem jelent sem az örményben, sem 
a görögben, tehát Barabbással helyettesítendő. Tud-
juk továbbá, hogy ennek teljes neve Jézus Barabbas. 
Jézus tehát mint Barabbás lett elitélve. Eurcsa okos-
kodás. Ez a Barabbás, illetőleg Karabos, egészen más 
volt, mint a minőnek mi a szenvedő Krisztust ösmer-
jük. Ezenkívül mi jogon cseréli fel Karabast Barab-
bás-sal ? Az evangeliumi adatot a századok folyamán 
mindig máskép értékelték.1 De hát a modern kriti-
kusok ezt mindig felejtik. Ezt megismételhetjük 
Deissmannal szemben is. A legkisebb hasonlóság vala-
mely textus és a biblia között mindjárt elegendő 
neki a függőség megállapítására és ezzel az evan-
gelium történelmi tekintélyének megdöntésére. 

Egyes helyeken egész nevetségig viszi eljárását; 
holott maga hangsúlyozza, hogy semmiféle rendszert 
sem szabad túlságba vinni. így pl., mikor sz. Pál II. 
Tim. 4, 13-al szemben valami Mnesierges-re (Kr. e. 
IV. sz.) hivatkozik, ki arra kéri szolgáját, hogy köpe-
nyeget küldjön neki. Még élénkebb bizonyíték erre, 
mikor sz. Pálnak a görög vallástól való függőségét 
azzal akarja bizonyítani, hogy az ismeretlen Istent 
prédikálja. Pedig csak egy pillantást kell vetnünk az 
Ap. Csel. eme helyére, hogy rögtön tisztában legyünk 
az iránt, mi Pál eljárásának hordereje? Semmi egyéb 
ez a szólása, mint ügyes szónoki fordulat, mint cap-
tatio benevo lentiae, a nélkül, hogy egy jottát is engedne 
állandó mottójából, hogy nem ismer s nem hirdet 
mást, mint a keresztrefeszített és halottaiból föl-
támadott Krisztust. Mint látjuk, Deissmann valóságos 
salto mortalékkal dolgozik. Még jobban meggyőző-
dünk erről, ha vizsgálat alá vesszük, a mit sz. János 
Àôyoç-àrôl és sz. Pál megváltási tanáról mond. 

A Xôyoç-t illetőleg egyszerűen annyit jegyez meg, 
hogy az egy közönséges szó. Nyilvánvalóan annyit 
akar ezzel az odavetett megjegyzéssel mondani, hogy 
ugyanazt a fogalmat takarja sz. Pálnál, mint a pogány 
textusokban, de semmivel sem bizonyítja. 

Tudjuk, hogy a «Logos»-nak a dogmatikusok és 
exegeták állandóan nagy figyelmet szenteltek. Azon-
ban a keresztény hit támadói is kezdettől fogva 
nagy szorgalommal kutatták a szó eredetét és tar-
talmát. A mint általában a vallástörténeti magyará-
zatnak, úgy ennek is megvannak a maga periódusai. 
Ha szemlét tartunk e kérdés fölött, akkor a követ-
kezőket tapasztaljuk. Megpróbálták a chinai Tau-
val azonosítani, majd India szerepelt úgy, mint a 

1 La Croix 1910 márc, 25, sz, 
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hol a Nyugat misztikus vallási eszméi keletkeztek 
volna. A Logos-t illetőleg Brahmát hozták vele össze-
köttetésbe. Ezt a nézetet már sz. Hippolit is említi. 
Előbb a papi rituális imáját jelentette, később az 
absolut istent, kivel egyesülni kell. Hasonlókép a 
perzsák vallási fogalmaiban keresték a Logos-sal 
rokon eszmét. Ujabban a Babel-Bibel után Marduk 
isten lépett előtérbe, mint a kit a Babylonban meg-
fordult zsidók ismerhettek. Vannak, a kik az egyptomi 
Ermet-tel (az istenített ige) hozzák Philó és sz. János 
Logos-át viszonyba. Azonban a legnagyobb szak-
tudósok, mint Oldenburg és Müller Miksa figyelmez-
tetnek, hogy az indiai gondolatokat nem szabad a 
görög-római világ gondolataival párhuzamba állíta-
nunk. A keleti népek vallásainak tanulmányozása 
más eredményre vezet, mint a görög-római világé. 
Nevezetesen Marduk pantheistikus formákkal van 
tele, tehát épenséggel nem azonosítható a Logos-sal. 

Érdekesebb ezeknél az a vonatkozás, mely a 
Logos és a hellén kultura számos eszméje között 
van. És Deissmann szerint itt a népszerű vallási esz-
mékre és nem a philosophikusokra kell tekintenünk. 
Utal arra, hogy Listrában szent Pált Hermesnek 
gondolták. Mivel pedig Hermest Lógósnak is hivták, 
valószínűleg ezért nevezte sz. Pál Krisztust inkább 
Lógósnak, mint aocpca-nak, és hogy sz. János miszti-
kájának is a Hermes-iratok a forrása. Ezek azonban 
merő kombinációk s nevezetesen megjegyzendő, hogy 
az ermetikus könyvek későbbiek, mint sz. János 
evangeliuma1. 

Szent Pál theologiájának vizsgálatánál sem eresz-
kedik le sokkal mélyebben. A textusok bizonyos 
szavai és sz. Pál beszédje némi hasonlóságából meg-
állapítja az azonosságot s azt mondja : íme itt van sz. 
Pál gondolatvilága. Krisztus és sz. Pál szerinte nem 
theologusok. Ennél mindjárt megállapíthatjuk, hogy 
ezzel a racionalisták nagy részének felfogásával 
szembehelyezkedik. Hiszen ezek épen szemére hányják 
szent Pálnak, hogy theologizálásával elrontotta a 
kereszténységet. Igen, mi is szent Pált a keresz-
ténység legnagyobb theologusának tartjuk. De theolo-
giája teljesen Krisztuson nyugszik, úgy hogy a pogány 
világnézettel semmiféle kibékülést nem ismert. Leve-
leinek örökké disputáló hangjával egyúttal legfonto-
sabb tanú az apostoli kor hite mellett. Miért is kellett 
volna annyit küzdenie, ha gondolatvilága nem volt 
új, ha a pogány vallási eszmékből táplálkozott volna ? 
De sőt ebben az esetben érthetetlen volna előttünk 
az apologeták egész kora. 

Szent Pálnak ebbeli jelentőségét a kath. tudo-
mány egyre jobban kezdi fölismerni. Valósággal 
szétboncolgatják leveleit. Elég, ha felemlítem P. Cas-
telein S. T. művét: «Valeur de sou (s. Paul) témoig-
nage sur le Christ, l'Eglise et la doctrine du salut» 
vagy Verdanay: «L'Eglise apostolique» cimű köny-

1 Klebs Engelbert, Bessarione. 1910. fasc. 111—112. 

vét.1 Szent Pál theologiáján nyugszik Keleten 
Chrisostom, Nyugaton: szent Ágoston theologiája. 

De hát nézzük végre kissé közelebbről a törté-
nelem világánál, vájjon csakugyan igaz-e az, hogy a 
kereszténység nem jelentett űj világot? 

A keresztények utálták a pogány kultuszt. Még 
alexandriai Kelemen is, ki pedig kedvezett a pogány 
bölcseknek, gúnyolja a pogányokat. S mégis a ke-
reszténység és a mysticus vallások rokonságáról be-
szélnek. Felhozzák pl. az Isten halálát és feltámadá-
sát. Az eucharistiát és a pogány szent lakomákat. 
Dionysios vagy Mithra tiszteletét. Orpheust és Jézust. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezen hasonlóságok 
csak formai jellegűek és környezetük kultúrájából 
folynak. Nemde minden vallás lényegéhez tartozik 
az istenségben való részesedés? Nem szabad tehát a 
dolgot nagyítani. Ha vonatkozásról lehet szó, van 
vonatkozás a zsidó vallással pl. az eucharistiának 
vonatkozása a zsidó húsvéti lakomával; nem volt 
tehát szükség arra, hogy a pogányoktól kölcsönözzék. 

Azért az első századokban sem a keresztények, 
sem a pogányok nem tudnak erről a kölcsönzésről. 
Ellenkezőleg, üldözték az egyházat, mivel vetélytársat 
láttak benne. Különben is a kereszténység egyszerű 
jellege nem elégíthette ki képzelőtehetségüket. A ke-
resztények a pogányok szerint atheusok voltak, nem 
is szerettek velük érintkezni s ez a tartózkodás a 
magánéletet is áthatotta. A keresztények viszont a 
zsidó szokásokat még csak megtűrték, de nem a 
pogányt. Mondhatja azonban valaki, hogy a zsidók-
nál voltak proselvták, nem hoztak-e be ezek pogány 
gondolatokat? Az igaz, hogy a zsidók vegyesen vol-
tak a pogányokkal. Kis-Ázsiában voltak független 
szektáik, melyek a pogánysággal egybevegyültek. 
Tehát helyenkint csakugyan lehetett zsidó-pogány 
syncretismus. Ez azonban nem mehetett át a keresz-
ténységbe. Hiszen tudjuk, hogy szent Pál mennyire 
óvja a keresztényeket a pogány mysteriumoktól. Az 
ephesusi egyházhoz írt levelében mennyire támad 
a pogányság ellen ! Helyenkint volt zsidó, keresztény, 
pogány syncretismus is. De ezek ellen az apostoli 
levelek oly szigorral léptek fel, hogy az újszövetség-
ben nyoma sincs. Szent Pál nem ezt hangsúlyozza-e : 
Micsoda közösség lehet Krisztus és Belial között?2 

Közelebbi megvilágítás céljából állítsunk a bib-
lia megfelelő helyei mellé egy-két textust azok 
közül, melyek állítólag egészen kimerítik szent Pál 
gondolatvilágát a megváltást illetőleg. 

Egy (Kr. e. 200/199.) papyruson ezt olvassuk: 
Pythios Apollon Soziliostól Amphysséból egy női 
rabszolgát vett, kinek neve Nikára és a ki római 
születésű, 3 és fél ezüstpénzért. Hasonlítsuk össze pl. 
Gal. 4, 1—7-el. Miről szól itt szent Pál? Arról, hogy 
az idők teljességében az Isten elküldte az ő egyszülött 
Fiát, ki a törvény alól megváltotta az embereket; 

1 La Croix 1909. nov. 12. sz. 2 Bessarione fasc. 106. 
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a fogadott fiúságot ezáltal visszanyertük. Most tehát 
nem úgy mint előbb, az Istennek fogunk szolgálni. 
Előbb azoknak szolgáltunk, kik természet szerint 
nem istenek stb. Vagyis mig eddig irott törvény 
volt az irányadó, most ennek helyét a kegyelem 
váltja fel. És pedig nem N. N.-röl van itt szó, hanem 
egyetemesen minden emberről. Szent Pál gondolat-
világában a megváltás, mint egyetemes, minden 
emberre kiterjedőleg él. Megszűnt a válaszfal, mely 
a zsidót a pogánytól elválasztotta. Erről tanúskodik 
különösen az ephesusi egyházhoz írt levél. Van-e 
iti, tekintve a papyrust, a számok némi hasonló-
ságán valami túlmenő gondolathasonlóság? Hisz az 
csak nem hasonlóság, hogy Pál Krisztus vérét váltság-
díjnak nevezi! A mi pedig az Aranyszájú szent 
Jánosra való hivatkozást illeti, sajnos, nem közli 
szavait, arról tehát nem Ítélhetünk. Azonban más 
helyekből egész biztossággal megállapíthatjuk, hogy 
gondolatvilága teljesen fedi szent Pál gondolatvilágát. 
Elég lesz evégből egy-két helyre hivatkoznunk. Pl. 
a «De Uno legislatore» cimű beszédébén azt mondja, 
hogy mindnyájan Krisztus vére által vagyunk meg-
keresztelve. Egy második beszedében azt olvassuk, 
hogy a mint az első ember engedetlensége állal 
elvesztettük az isteni hasonlatosságot, úgy a második 
Ádám, Krisztus által valamennyien visszaszereztük.1 

Krisztus tehát az új emberiség élén áll. Ugyanazon 
egyetemes gondolat ez, mit szent Pálnál találjuk. 

És hogyan értelmezi a megújhodást? amolyan 
egyszerű rabszolgakivállás ez, mint aminőt a textusok 
tárnak elénk? Nem. A 60. homiliában azt olvassuk, 
hogy ezen kegyelem a keresztség állal adatik. Ezt 
pedig szent Pál «lavacrum regenerationis»-nak 
nevezi. Mi ez? Nem egyszerű remissio peccalorum. 
Az edényt akárhogy kimossuk, ott marad benne 
valami nem tiszta ; ha más nem, hát a régiség. 
A megváltás gyümölcse pedig az, hogy az ember 
egészen újjá lesz. Az ó embert levetjük. Ezt a nagy 
kegyelmet Krisztus szerezte nekünk. íme, ilyen magasz-
tos Chrysostomus gondolatvilága és ennyire összevág 
szent Pál felfogásával a megváltásról. 

Mi az egészből a tanulság? Az, hogy Kriszts és 
az apostolok koruk emberei. Koruk légkörében élnek. 
Ismerik annak életviszonyait és hasznosítják. De 
hogyan? Úgy, hogy az embert a természetes rend-
ből a természetfölöttibe emeljék. A természetes 
rend nekik alapul szolgál, melyre ráépítik a természet-
fölötti rendet, mint a hogy az ószövetségben a prófé-
táknál látjuk. A próféták is a jelenből indulnak ki 
és a jövőbe látnak. A jelen náluk csak alkalom, 
hogy azon messze túl lássanak be az Isten terveibe, 
így van ez az újszövetségben is. Vagy a mint oly 
szépen és velősen mondja Chrysostomus : Deus 
descendit, ut homo ascendat. 

1 Homi l ia in i l l ud : vidi t Deus cune ta , q u a e feee ra t et 
e r an t va lde bona . 

Deissmann kísérlete a kereszténységnek áz alsóbb 
néprétegek gondolatviágából való eredeztetésére csak 
szaporítja az eddigi kísérletek számát, de kivánt 
megoldást nem nyújt. Hadzsega Gyula dr. 

M i l a n o . Egy közvetlen közeli korszak sok titkos Jz.gyhí 
eseményének leleplezése illetve megvilágítása. — A z i t t e n i 
«Corriere della Sera»-ban hiteles ember, Galimberti néhai , ® 
bécsi nuntius titkárja, Corry, II. Vilmos császár máso- kfóni 
dik vatikáni látogatásáról, annak körülményeiről, indí-
tékairól s következményeiről, a következő, sok eddig 
ismeretlen dolgot leleplező közleményt tette közzé. 

Vilmos császár és az ő germánjai, Bismarck hercegnél 
kezdődőleg, ebből a leleplezésből úgy kerülnek ki, a hogy 
az életben valóság szerinl festettek illetve festenek, mint 
oly emberek, a kik azt képzelik magukról, hogy ők 
született «übennensch»-ek, a kik a maguk kiváltságos 
«herrenmoral»-ját jogosultak úgy gyakorolni, ahogy 
tényleg gyakorolják, t. i. abból a minden altruizmust 
kizáró elvből indulva ki, hogy «a mi a te akaratodat 
illeti, embertárs, hát abban azt akarom, hogy az én akara-
tom érvényesüljön». A ki ezt az «Übermensch» gondolko-
dású germánokról nem hiszi, azt a «Corriere della Sera» 
elbeszélése tévedéséből ki fogja józanítani. Halljuk ! 

Ez a látogatás, írja Corry, «a Vatikán és Quirinal 
közi folyó harcnak legérdekesebb epizódja». A látoga-
tásnak Humbert királynál Monzaban kellett volna tör-
ténnie,1 de Crispi (akkori olasz miniszterelnök) egyene-
sen azért utazott Berlinbe, hogy a császári látogatás 
Rómában ménjén végbe. A látogatás bejelentését a 
Vatikánban jelentős történeti eseménynek tekintették.2 

Szinte jó néven vették, hogy míg 1873-ban I. Vilmos 
császár Milanóban járván — akkor még a kultúrharc-
ban tartotta Bismarck a császárt fogva — IX. Piusra 
való tekintetből nem ment el Rómába, most pedig az 
ő unokája a Vatikánban látogatást akar tenni. A pápai 
diplomacia ennél fogva a császár római látogatása ellen 
lépéseket nem tett, és XIII. Leó pápát az a gondolat 
vezérelte, hogy az alkalmat fel fogja használni a pápa-
ság helyzete abnormis és kényes természetének feltün-
tetésére. 

A pápai és császári találkozás módozatainak (szer-
tartásának) megállapításával Bécsben az apostoli szent-
szék részéről Galimberti nuntius, a német császári kor-
mány részéről Reusz herceg porosz nagykövet volt 
megbízva. Ekkor készült az a hosszú és bonyodalmas 
pápai fogadási terv, a mely szerint azóta a pápa a 
másvallású fejedelmeket, kik a Quirinál látogatására 
Rómába érkeznek és nála a pápánál is tisztelegni kivan-
nak, fogadni szokta. Bismarck herceg nagyon érezte a 
helyzet kényességét s azért, hogy az olasz királyság 
Rómában való megerősítése céljából tett császári út 
hatását a Vatikánban enyhítse, táviratot küldött a bíbo-
ros államtitkárhoz, melyben azt fejtegette, hogy a csá-
szárt nemzetközi és katonai okok kényszerítik, hogy 

1 T. i. a német császár tulajdonképpen nem a pápához akart 
menni, hanem az olasz királyság elismerését akarta kifejezésre jut-
tatni a pápaság ellen. 

2 Itt Corry megtévedt, midőn azt mondja, hogy II. József csá-
szár óta nem volt császár Rómában. Igenis volt, 1819-ben I. Ferenc 
ausztriai császár. 
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Rómába utazzék s ez az utazás koránt sem akar a 
«bevégzett» tények elismerése lenni.1 Távirata a Vati-
kánban jó hatást tett. 

1888. október 11-én érkezett II. Vilmos császár 
Rómába. A következő napon volt a vatikáni latogatás, a 
megállapított szertartás szerint a kiindulásban, de a befe-
jezésben attól már eltérve. A császár ugyanis a maga 
Vatikán mellett meghitelesített követének von Schlözer-
nek a lakásából, tehát saját, nem Olaszország területé-
ről ment át a pápához. Fején a sasos sisak ragyogott, 
rajta a porosz testőrség fehér egyenruhája tündöklött. 
Az utána következő kocsiban öccse Henrik hg követ-
kezett, a harmadik kocsiban Bismarck Herbert hg. mint 
államtitkár jelent meg. A császáron szokatlan izgatott-
ság vett erőt. A pápai előszobában előbb sisakját, azután 
azt az aranyszelencét, melyet a pápának vitt ajándékba, 
ejtette le a földre. Ez az izgatottság az egész környeze-
tet befolyásolta. (Mi okozta a császár izgatottságát, ki 
tudná azt megmondani, azaz, hogy nagyon könnyen 
el lehet találni : a lelkiismeret !) A pápa és császár 
egyedül való együttlétére a kölcsönösen elfogadott szer-
tartásban fél óra volt tervbe véve. Midőn a két fejede-
lem leült, a pápa az üdvözlés után az ő szokott diplo-
máciái finomságával a pápaság helyzetére terelte át a 
szót. Kijelentette, hogy mint elődei, ő is a német csá-
szárt megfelelő fénnyel és pompával szerette volna fo-
gadni, de hát ő Rómában kényes, lealázó helyzetben 
van. Utalt az olasz félhivatalos sajtó magatartására. 
A császár kitérőleg válaszolt. Említette a pápaság erköl-
csi varázsát és azt az egyetemes tiszteletet, mely a pápa 
személyét környezi. Ilyen körülmények között a sajtó 
nyilatkozataira súlyt nem kell fektetni. Itt néhány pil-
lanatnyi csend következett. Ekkor újra megszólalt a 
pápa és figyelmeztette a császárt, hogy császári felfo-
gása optimizmus, rózsás színben látja a helyzetei, holott 
az nagyon kinos és fájdalmas: például úgymond, én 
felségednek a látogatást nem adhatom vissza, mert sze-
mélyemet és méltóságomat Róma utcáin nem kockáz-
tathatom. 

A császár és pápa beszélgetése így épp forduló-
pontjára érkezett, mikor azt, a kölcsönösen megállapí-
tott szertartás ellenére, egy durva fellépés félbeszakította. 
A császári és pápai beszélgetésbeaterem ajtaján át zajos 
szóváltás vegyült. Egyszerre hirtelenül feltárult az ajtó 
s azon bejött Henrik herceg. Mi történt vájjon ? A szer-
tartásban kölcsönös megállapodás volt arra nézve, hogy 
a herceget a császár tisztán magánbeszélgetésnek szánt 
félóra multával fogja a pápának bemutatni. A fiatal 
Bismarck herceg igazi apai germán «uri morál»-lal neki 
tüzelte a császár öccsét, hogy «porosz herceg nem szo-
rul antichambrirozásra». A hercegnek se kellett több, 
széttépte a szertartást és benyitott az ajtón. A beszél-
getésnek természetesen vége szakadt. A Vatikánban erről 
az eseményről az a vélemény keletkezett, hogy az egész 
ki volt eszelve. A hatás a lehető legkellemetlenebb volt. 
Az egész császári látogatás kizökkent a kerékvágásból. 
Az elfogadott szertartás szerint a császárnak a maga vati-
kánmelletti követségére kellett volna visszahajtatni, a hon-
nan kiindult. Nem ! Ö útközben izgatottan azt paran-

1 Bismarck hg. a diplomácia nyelv használatának mind a két 
végletében a kegyetlen szókimondásban és a csalfa gondolat-leplezés-
ben egyaránt mester volt-

csolta a kocsisnak, hogy egyenesen a Quirinálba hajtas-
son. Ilyen természeti! a germán «herren-morál». 

Aznap este a Quirinálban az olasz kiiályi család 
nagy ebédet adott. A német császár felköszöntőjében 
ekkor ezt mondotta: «Engem az a fogadás, a melyben 
felséged fővárosa részesített, meghatott». A «Corriera 
délia Sera» tudósítása szerint ez II. Vilmos császár ré-
széről felelet volt XIII. Leó utalásaira. A császár mielőtt 
elutazott, Crispit a fekete sasrenddel tüntette ki, Bampolla 
bibornok pedig rendjel helyett csak azt kapott, a mije 
úgyis volt, «egyszerű mellkeresztet brilliánsokkal». 

A cikkely következő nyilatkozatokkal zárul be: 
«Vilmos császárnak ettől az első (császári) látogatásától 
kelteződik XIII. Leó pápasága utolsó 15 évének a hármas 
szövetség és a hivatalos Olaszországgal szemben tanú-
sított oly ellenséges politikája».1 Cikkíró úgylátszik sej-
tette, hogy a mit előterjesztett, ellenkezésbe lenni lát-
szik a német császár további látogatásaival a pápánál. 
Azért magyarázatul a következő megjegyzést teszi : 
«Németország azt színlelte, hogy a vatikáni politikának 
hármas szövetség-ellenes és germanophob (sic) (német-
től tartózkodó, idegenkedő) célzatát nem veszi észre». 
Tehát a hivatalos német politika a Vatikánnal szemben 
kezdettől fogva s ezidőszerint is állandóan csak kép-
mutatás, nem egyéb. Cikkíró szerint XIII. Leó hármas-
szövetségellenes politikájának csak egy áldozata volt : 
Rampolla bibornok, Puzyna bibornok veto-ja utján. Ki 
hitte volna ! Tehát ez is csak hohenzollerni szolgálat volt ! 

* —y —la. 
B u d a p e s t . A keresztény tanítók országos egyesülete 

f. hó 21-én a Szent-István-Társulat nagytermében köz-
gyűlést tartott, a melyen az alapszabályokat megvitat-
ták és elfogadták s ideiglenesen megalakultak az alap-
szabályok megerősítéséig : Hanisch János elnökségével 
s Ekamp Nándor titkárságával és a többi társaik közre-
működésével. 

A kereszténység mentsvárai az iskolák és a család. 
E kettős szentélyből akarják elleneink előbb a papot, 
azután a keresztet kidobni. E tervük megvalósítására 
csábítgatják magukhoz mindenféle anyagias ígéretekkel 
és függetlenség kecsegtetésével a tanítói kart. Es ha 
egy-egy hiszékeny lépre megyen, fennen eldicsekesz-
nek vele. 

Elleneink tették át a csatateret az iskolákba, ott 
kell tehát a harcot megvívnunk. Igen dicséretre méltók 
azért azok a tanítók, a kik ezt a harcot felveszik és a katho-
likus iskolák tanítóit nem hagyják magukra, hanem 
ők is, működjenek bár állami, községi iskolánál vagy 
magán nevelők gyanánt, a keresztény nevelést viszik 
be iskoláikba s egyúttal a családi nevelést keresztény 
irányba terelik. Reméljük, nem maradnak magukra s 
az evangéliumi mustármag itt is terebélyes fává log 
növekedni. Az érdeklődőknek szivesen szolgál felvilágo-
sítással az ideiglenes elnök IX. Rádav-utca 52. —a. 

1 Rá is szolgált mindakettö. Hisz az egész nem egyéb, mint 
hohenzollerni szolgálat Olaszország iránt azzal a viszonlagos szolgá-
lattal, hogy biztosítja az új olasz királyságnak a pápasággal szem-
ben Rómát és a status-quo-t, kettős monarchiánk iránt pedig a német 
hatalmi terjeszkedés érdekében tenni szokott olyan viszonlagos szol-
gálátokkal, amilyenek között természetesen legnagyobb a Boszniában 
az egész szláv világ ellen megadott segítség volt. Mindez, közelről 
megtekintve, igazán csak szolgálta a német hatalmi érdekeknek, me-
lyeket ez időszerint a Berlinben székelő német császár képvisel. 



94 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Adalék Podman iczky István é le téhez . Régen 
megcáfolták már azt a történeti mesét, hogy Podma-
niczky István nyitrai püspök 1528-ban protestánssá 
lett, 1530-ban megházasodott és 1569-ben igen megaggott 
vénségben halt meg.1 

Most csak egy újabb adatot kívánok felemlíteni, a 
mely szintén erősen cáfolja a gyatra mesét.2 

VII. Kelemen pápa 1529 február 4-én kelt levelé-
ben értesíti a nyitrai és egri3 püspököket, hogy Wárday 
Pál esztergomi érseknek a palliumot, a melyet Wárday 
Sbardellati János András útján kért, megadja és egy-
úttal meghagyja a fentnevezett két püspöknek, hogy azt 
Wárdaynak, a szokásos eskü letétele után, adják át. 

Nyilvánvaló tehát, hogy Podmaniczky 1528-ban nem 
volt haeretikus, mert még a következő évben is kitün-
tető megbízást kap a pápától. T. L. 

* 
Előadások , H a m m u r a b i törvényei . Az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület jog- és társadalomtudományi szak-
osztályának kiadványai. I. és II. (kettős) füzet. Kolozs-
vár. 1911. 173 és 86 1. Szerkeszti Bochkor Mihály dr. 

Jelen érdekes kiadványában az erdélyrészi jog- és 
társadalomtudományi szakosztály közzéteszi az 1909/10. 
évben tartott, nagyobb részt az assyrologia és egypto-
logia körébe vágó felolvasásait s nevezetesen — és ez 
tudományos szempontból ennek a kiadványnak nagy 
értékű különlegessége — kiadja Hammurabi babyloni 
uralkodónak nyolc év előtt Susában kiásott s azóta a 
tudományban nagy jelentőségre emelkedett négyezer 
éves, kőoszlopra ékiratokkal vésett törvénykönyvét, 
Ivmoskó Mihály dr. budapesti egyetemi tanár szakava-
tott magyar fordításában. 

Amit ebben a kötetben olvasunk, dicséretére a szak-
osztálynak, tulajdonképen a tudomány előbbrevitele a 
magyar földön. Egy szerencsés gondolat. A kolozsvári 
jogi szakosztály ugyanis, Farkas Lajos dr. egyetemi ta-
nár elnöklete alatt, a jogtörténet művelése terén újabb 
célt tűzött maga elé, az eddig ismert jogi fejlődést a 
megszokott, a római és germán jog határait meghaladó 
s az ó-kor kulturnépeinek az újabb felfedezések által 
megvilágított jogi életével hozza kapcsolatba, hogy látó-
körünk e tekintetben messze, lehetőleg az első kodifi-
kált forrásokig táguljon, oda, visszafelé az ókorba, 
ahonnan eddig csak az egyetlen mózesi törvényhozást volt 
szokásban figyelembe venni. A szakosztály az 1909/10. 
évi munkásságát, hosszas előkészítés után, ennek a cél-
nak szentelte, t. i. az assyr s az ó-egyptomi nép — a 
kiásott emlékekből fölismert — jogi élete tanulmányo-
zásának s a jelen kötetben olvasható értekezések a 
tanúi annak, hogy ebbeli törekvésének derekasan meg 
is felelt. Négy szakszerű értekezés tartozik ide : Kmoskó : 
Hammurabi és kora, Meltzl : Hammurabi törvénykönyve 

1 Budai F. Polg. hist. lex. III. 124. Cserenyey István dr. 
«Keligio» 1910. 279. lap. «Nyitra püspökei a XVI. században.» 

2 Az adat maga nem ismeretlen; megjelent már az «Egyháztör-
ténelmi Emlékek» I. kötetének 432. lapján, de mivel Cserenyey id. 
értekezésében nem említi, azt hiszem, hogy eddig elkerülte a 
figyelmet. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy az indexben 
nincsen sem Podmaniczky, sem Szalaházy nevénél említve, csak 
Wárdaynál van ennyi : «pallium accipit». így kerülhette ki a 
figyelmet. 

8 Névszerint nincsenek említve, de természetes, hogy másról 
mint Podmaniczkvról, illetve Szalaházyról, nem lehet szó. 

jogi szempontból, Bochkor: Papyrusok és jogtörténe-
lem, Kiss : Telekkönyv az ó-korban. A szakosztály 
ezzel ugyan nem merítette ki az anyagot, de a következő 
tanulmányok sorát legalább megindította. Mondom, ez 
a pár értekezés még nem meríti ki a két hatalmas 
ó-kori kulturterület jogi életének hieroglifákból és ékira-
tokból fölismert egész anyagát, de hatalmas megindí-
tása nálunk ama munkának, ama kutatásnak, mely 
külföldön rövid pár év alatt egész irodalmat teremtett 
s mely az emberi fejlődés szerves egészébe, fokozatos 
egymásutánjába, ha csak egy területen is, oly jóleső 
betekintést kezd nyújtani. Tudvalevőleg a jogi életben 
csúcsosodik ki bármely nép kulturvilága, tehát a jogi 
élet ismerete sok más területre is vet jótékony fényt, 
az illető nép életét sok más szempontból is megvilágítja. 
Mily érdekes tanulság például, midőn Kmoskó, ismertetve 
Hammurabi korát (2250 körül Kr. e.), a kiásott emlé-
kek alapján ezt írja: «Azt hiszem az elmondottak után 
igazat adnak nekem, ha azt mondom, hogy a Ham-
murabi-kor kulturája sokkal magasabb színvonalon 
állott, mint azt a priori gondolni, avagy csak sejteni 
mérnők. Ez a körülmény igen fontos azon elméletek 
megítélése szempontjából, melyek az emberiség szellemi 
fejlődését gépies schemák Prokrustesz ágyába szeret-
nék belegyömöszölni. Nos, a jelen esetben ezek az el-
méletek ugyancsak cserben hagynak. Hammurabi óta 
Bábelben az emberi kultura haladásáról alig lehet szó. 
A későbbi korok mind a régi műveltség nagyszerű ma-
radványaiból élnek. De még tovább menve, azt is el-
mondhatjuk, hogy már maga a Hammurabi korszak is 
szellemi dekadence jegyében áll.» (30. 1.) 

A szakosztály tehát a magyar tudomány szempont-
jából igen dicséretre méltó s igazán öntudatos munkát 
végzett, jobban mondva kezdeményezett. Mutatja az a 
mód, ahogyan végezte munkáját. A Hammurabi-kódex 
t. i. a külföldi irodalmakból ismeretes, tehát támasz-
kodva a külföldi fordításokra is foglalkozhatott volna 
tartalmával. Nem így tette, hanem tervezetébe belevonva 
budapesti egyetemünk neves filologusát, Kmoskó Mihály 
hittudománykari tanárt, szakavatott, jegyzetes magyar 
fordítását eszközöltette a kódexnek s ezzel egyúttal iro-
dalmunkat magyar Hammurabi-kódexxel ajándékozta 
meg, melyet így hozzáférhetővé tevén, nemcsak a jogá-
szok, hanem kulturhistorikusok, szociologok, exegeták 
is (tekintettel Mózes törvényhozására) szélesebb körben 
foglalkozhatnak vele, amint ez a külföldön eddig is 
történt. 

Ezért mondtam, hogy a jelen kiadvány a tudo-
mány előbbrevitelét jelenti a magyar földön, amiért a 
tudomány őszinte barátai és művelői igazán hálásak 
lehetnek az erdélyrészi jogi szakosztálynak s talán első 
sorban elnökének, Farkas Lajos dr.-nak. 

A Hammurabi-kódex egy egészen új világot nyit 
meg előttünk nemcsak a jogi, hanem az ethikai s a szo-
ciális téren is s szinte önkéntelenül ragad a mi viszo-
nyainkkal, a mi mai eszméinkkel, nevezetesen társa-
dalmi berendezésünkkel való összehasonlításokra, a mi 
annál érdekesebb és tanulságosabb, mert négyezer év 
választ el bennünket tőle. Mily hosszú vonala ez a szel-
lemi küzdelmeknek, elöretörekvéseknek, hanyatlások-
nak, folytatott s ismét újból megindított munkának. 
Ugyanaz az ember áll itt is előttünk, mint a mai, ugyan" 
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azokkal a szenvedélyekkel és gyarlóságokkal, melyeket 
abban a pogány világban csak úgy kellett törvényekkel 
fékezni, mint ma a kétezeréves keresztény világban. 
Igazságosságra kellett szorítani az embert akkor s kell 
szorítani ma is s csodálatos, mintha a bölcs és okos 
Hammurabinak pl. a házasélet tisztaságáról sokkal ma-
gasabb fogalma lett volna négyezer év előtt, mint van 
a mai sok új pogánynak. A kódexnek a gazdasági éle-
tet szabályozó részeiből meg egyenesen azt látom, hogy 
Hammurabi alatt lehetetlen lett volna az az embertelen 
garázdálkodás, mint a minőt ma, az Urnák XX. száza-
dában, végeznek a kazárok rutlienjeink között. Szóval, 
az emberen s az emberben rejlő örök emberin csak 
nem akar jelentkezni az a bizonyos többlet, melyet ez 
a négyezer éves korkülönbség az elméletben megkíván. 
Nagyot zökken a fokozatos haladásról kivált a szociá-
lis téren kiképzelt schematikus gondolkodásunk ezt az 
okmányt olvasva, nem találjuk meg kortársainkon in 
praxi azt a neinességi, azt a humanitárius többletet, 
a mint az évek e sommás nagy különbözete követelné. 
Nagyon, de nagyon tanulságos az a Hammurabi-kódex. 

Gratulálunk az erdélyieknek ezért az igen értékes 
kiadványért ; vajha minden téren ilyen kezdeményezé-
sekkel haladna előre a magyar tudomány! 

Dudek. 

J(ét levél a szerkesztőhöz. 

I. Kérdés a dogmatörténetből. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Sozomenos Hist. Eccl. 

VII. c. 19. az egyházak különböző szokásairól í r : 
«In multis autem urbibus ac vicis Aegypti, contra 
receplam consuetudinem, die Sabbathi sub vesperam 
convenientes, iam pransi, s. mysteria percipiunt.» 

Hihetetlenül hangzik, mit Rómáról ír : «In eadem 
urbe nec episcopus, nec alius quisquam in ecclesia 
populum docet». A jegyzet Sozomenos állítását meg-
erősíti. Nemcsak engem, hanem gondolom sokakat 
fog érdekelni annak megfejtése, hogyan értendő ez? 
Hiszen fides ex auditu ! Tán úgy értendő, hogy nem 
szentmise közben, hanem máskor tartottak ott hit-
oktatást ? 

Mély tisztelettel 
Garamszőllős, 1911. jan. 26. 

Spuller Gyula. 
* 

A mi Sozomenos H. E. VII. 19. azon helyét 
illeti, hogy Egyptom sok városában és falvában 
szombat este étkezés után járulnak az Oltáriszent-
séghez, ez történetileg kétségbe nem vonható, mert 
Sokrates H. E. V. 22. is ugyanezt írja Alexandria 
környékéről és Thebaisról, sőt a misézést is említi. 
Különben a III. karthágói zsinat (397) 29. kánona 
nagycsütörtökre nézve ugyanezt állítja az afrikai 
egyházakról ; és szent Ágoston 54. levelében foglal-
kozik e szokással, sőt némi magyarázatát is adja.1 

1 Maradványa lehetett ez az ősi szokásnak, midőn az 
eucharistia az agapéval (szeretetlakomával) kapcsolatban 

Mindezen helyekre nézve bővebb fölvilágosítással 
szolgál: Zubriczky dr., A maitól eltérő szokások, 
visszaélések és profanációk az Oltáriszentség körül 
az első nyolc században. Esztergom, 1904. 45. köv. 1. 

A mi Sozomenosnak u. o. található másik nyilat-
kozatát illeti, hogy Rómában sem a püspök, sem 
más nem prédikál a templomban, ez esetleg egy 
bizonyos templomról (Pudentiana) értendő, mint 
Probst véli; de valószinűbb, hogy Sozomenos téves 
értesiiltség áldozata. Nyugatról való értesülései külön-
ben is megbízhatatlanok, mint Liberius esete (H. PL. 
IV. 15), valamint Ambrosius és N. Theodosius peni-
tenciája (H. E. VII. 25) mutatják. A mi a római 
prédikációt illeti, föltűnő, hogy Sozomenos épen 
N. szent Leo pápa idejében ír, a kitől körülbelül 
száz egyházi beszéd maradt ránk. (Sozomenos u. i. 
eredetileg 439-ig írta az ő egyháztörténetét, ámbár a 
ránk maradt szöveg csak 425-ig ér ; Güldenpenning 
azonban a mű irását 443—4-ie teszi; N. szent Leo 
pedig 440 óta volt pápa.) A régibb római időkre 
nézve az istenitisztelettel kapcsolatos szentbeszédet 
igazolják: Justinus, Apol. I. 67. 4; Hippolytus homi-
letikai működése (lásd Zubriczky, Ó-keresztény irod. 
és dogmatörténet. Esztergom, 1906. 203, 205); Ambro-
sius (De virginibus III. 1—3) közli a beszédet, melyet 
Liberius pápa Marcellinához, Ambrosius nővéréhez, 
a szűzi fátyol átadása alkalmából intézett; Róm. 
Kelemennek ú. n. II. levele szintén homilia, és vannak, 
a kik a korinthusi eredettel szemben a rómait 
védik stb. 

Különben egyszerűen hihetetlen, hogy mikor 
Ambrosius Milanóban, Augustinus Hippóban, Jeromos 
a Keleten, Petrus Chrysologus Ravennában oly nagy-
arányú homiletikai tevékenységet fejtenek ki, hogy 
Rómában a homilia hiányozzék anélkül, hogy nyugati 
forrásokban erről valaha említés történnék. Rővebh 
fölvilágosítást adnak Kraus, Realencykl. II. 642. köv. 
(Krieg cikke a prédikációról) és Probst, Katechese 
und Predigt von Anfang des 4. bis Ende des 6. Jahr-
hunderts. Breslau, 1884. 139. 1. Z. 

* * * 
II. Kérdés az iskolai életből. 

Igen tisztelt szerkesztő úr! Nagyságodhoz inté-
zem a következő eset elbírálását. 

Vegyes házasságból származó leánygyermeket a 
szülők utólagosan a járásbíróság előtt kiállított nyilat-
kozattal mindenáron a katholikus vallásban akarják 
nevelni, bár az anya református és még 1894 előtt 
költetett a házasság. A gyermek apácaintézetbe és 
pedig polgári iskolába jár. Eddig a katholikus hit-
tant kitűnő eredménnyel tanulta, rendesen gyónt és 
áldozott. Most a református lelkész tiltakozására az 
intézet egyházi igazgatója kényszeríti, hogy a refor-
mátus hittanra járjon, különben nem írja alá a bizo-

ünnepeltetett (I. Kor. 11, 20: Didaché 10, 1. Funk: Patres A]). 
I. 23, nota), melytől azonban m á r a II. században elvált. Szerk. 
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nyitványt és letiltotta, hogy a gyermek az intézet-
ben gyónjék és áldozzék ezentúl. 

Hogyan egyesztethető ez össze a papoknak 
adott azon szigorú utasítással, hogy a vegyes házas-
ságban élő katholikus fél csak akkor oldható fel, 
ha megígéri előbbi hibájának jóvátételéül gyerme-
keinek katholikus nevelését? A jelen esetben ez áll 
és a katholikus intézet akadályozza meg a szülő 
ezirányú akaratát. 

Tisztelettel 
Hitoktató. 

* 

Az illető, az 1895. év előtt megkötött vegyes-
házasságbólszületett leánygyermek, mivel anyja refor-
mátus, államjogilag az anya vallásához tartozik és 
éppen azért őt a reform, lelkész a reform, hitoktatás-
hoz magához követelheti. Azt azonban nagy fokban 
helyteleníteni kell és az illető megyéspüspöknek 
példásan megtorolnia kellene, hogy a katholikus 
leányiskola (még hozzá apácaiskola!) igazgatója reá-
parancsolt a leányra, hogy ezentúl ref. hitoktatásra 
jár jon és hogy ugyanő megtiltotta a leánynak a 
további gyónást és áldozást. 

A kath. iskolaigazgatónak semmiesetre sem 
szabad az állami törvény ilyen végrehajtására vál-
lalkoznia, erre a törvény sem kötelezi. 0 eleget tesz 
igazgatói kötelességének, ha a leány szüleivel és a 
kath. hitoktatóval közli, hogy a leányt a ref. hit-
oktató a törvény alapján magához követelheti és 
követeli is és hogy épen ezért neki vallástanból 
többé a kath. hitoktatás alapján érdemjegy nem ad-
ható. De semmiféle törvény nem tiltja, sem az állam-
jogilag illetékes lelkész nem akadályozhatja meg, hogy 
a leány ne hallgassa továbbra is a kath. hittant vagy 
hogy a leány gyónni és áldozni ne menjen. 

ismertünk tisztán zsidó és kálvinista szülőket, 
kik külön azt kívánták, hogy fiaik kath. hittanra 
'árjanak, pedig nem azért, hogy áttérjenek a kath. 
vallásra (nem is tértek át). 

Az államjogi és egyházjogi követelmények ezen 
összeütközésének föloldása tagadhatatlanul nem 
könnyű dolog.1 Az egész dolognak fordulópontja ott 
van, hogy a kath. lelkésznek vagy gyóntatónak (nem 
az igazgatónak!) arra kell a leányt figyelmeztetnie, 
hogy a reform, istentiszteleti cselekményekben (úr-
vacsora) tevőlegesen részt nem vehet és ha a leány 
valóban e szerint j á r el, akkor a ref. lelkész, ha 
nem is kényszeríti karhatalommal a kulturális cselek-
ményre, de elégtelen érdemjegyet adhat a leánynak. 
Ha valóban ez történnék, akkor a püspök útján a 
vk. miniszternél kellene a lelkiismereti szabadság-
nak érvényt szerezni, illetőleg a ref. hitoktót a tanu-
lási eredmény szerinti érdemjegy megadására kény-
szeríteni. H. 

1 Ezen csak a szülők természetadta jogának törvénybe 
iktatása segíthet. Míg ez nem történik meg, addig a folytonos 
súrlódásokat és összeütközéseket kikerülni nem lehet. Szeri:. 

Ii. Görög i nye . 1910 végéig fizetve. 
I). P a l o n c a . Köszönöm a jó kivánatokat. A magyar 

Olympuson más politika folyik, azért nem valósulhat meg 
mindaz, a mit ön valósulhatónak gondol. 

H i t o k t a t ó n a k . Egykor csak a barátokról mondták, 
hogy fratres murmurantes, hogy folyton morognak a kvardián 
ellen. Mióta azokat megreformálták, úgy látszik, ez a jeles 
tulajdonság a világi klérusra ragadt át. Fiatal pap létére 
hogyan írhatja levelében : Mi infulanélküli és hatalomnélküli 
h i tok ta tók . . . ? Ez nem járja. 

A « S á r o s p a t a k i R e f o r m á t u s Lapoknak» . Ha tehát még 
a müncheni Schnitzer dr. is kifejti önöknek, mint lapjuk előző 
számában írják, hogy a «Borromeo-enciklika» nem a protes-
tánsok, hanem a modernisták ellen Íratott, aminthogy úgy is 
volt, akkor miért fájt oly nagyon az önök feje az enciklika 
miatt? Úgy látszik, annak idején nem is olvasták s mégis 
lármáztak. Furcsa dolog! 

F . B u d a p e s t . Azt tanulta valamikor —• irja panaszos 
levelében — az iskolában, egy római Írótól : hogy homo homini 
lupus, non homo, az ember embertársának farkas s nem 
ember. Rengeteg idő mult el azóta, hogy ez az iró papírra 
vetette tapasztalatát s íme — írja folytatólag — ma ugyan-
ezt lehetne följegyezni. Irigység, gyűlölség, rosszakarat, ön-
zés, káröröm, egymás kevésre becsülése s hasonlók kisérik 
a mi életünk útját is, farkasok vagyunk mi ma is egymással 
szemben s nem emberek, annál kevésbbé pedig testvérek a 
szónak egész nemes tartalma szerint. T. szerkesztő úr — 
kiált föl ön — hol itt a nyoma a keresztény szeretetnek, 
melyet kétezer év óta hirdetnek ; hol a hatása az emberekre, 
akik ma is csak farkasok, akár annak a római Írónak az 
idejében? — Látom, nem jó pillanatban írta ezt a levelét, 
epés gondolatok kavarogtak fejében s megvesztegették Íté-
letét. Nem jól látja a világot és az embereket, hanem 
egyoldalúan, csak ördögvilági oldalukról, mint Erdélyi 
János irta egykor Madách «Ember tragédiájáról». Csakis 
a gyarlóságokat vette rajtok észre s nem az erényeket, 
mert vannak ám jó, nemes, szeretetteljes emberek is ezen a 
világon s bizonyára az ön környezetében is, csak legyen 
szeme a meglátásukra. En úgy ítélem, hogy a hiba első-
sorban önben van, beteges, elsavanyodott hangulatában ; 
igyekezzék abból kiemelkedni s akkor meglátja a jót, a jó 
embereket is. Ennek az lehet az oka, hogy keveset érint-
kezik az emberekkel, nem ismeri őket közvetlen tapaszta-
latból, hanem beteges fantáziájával alkotja meg magának a 
világ képét. Az emberek nem angyalok, de nem is ördögök, 
hanem csak emberek, gyarlóságaik mellett sok jóval is meg-
áldva, épen úgy, mint ön. Járjon tehát többet a friss levegőn, 
a napsugáron ; keresse föl gyakrabban az önnek való társa-
ságot és tudja még mit? — a templomot s sok mindent 
máskép lát majd. 

TARTALOM. Az eszthetikai szemlélődés fokai és 
módjai. Velics László S. J.-től. — A római pápák fe-
gyelmi rendeletei és a görög egyház. Rusznák Miklós 
dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. V. 
Breznay Béla dr.-tól. — A keresztények munkaélete 
Nagy Konstantinus előtt. I. Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
Újszövetségi problémák. IV. (Vége.) Hadzsega Gyula 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —ta-tói. — Iroda-
lom. Adalék Podmaniczky István életéhez. T. L.-tól. — 
Bochkor: Hammurabi törvényei. Dudek-iö\. — Két levél 
a szerkesztőhöz. (A dogmatörténet és a hazai is-
kolai élet köréből.) Spullertöl és Hitoktatótól. — Telefon. 
Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2X. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- EGYETEMI TANÁK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

„Jlz ember tragédiájá"-nak világnézete. 
1861-ben olvasott föl Arany' János a Kisfaludy-

Társaságban részleteket Madáchnak «Az ember 
tragédiája» cimű drámai költeményéből. Ennek ebben 
az évben van ötven éves évfordulója. Ez alkalom-
mal irta meg Overmans Jakab «Die Weltanschau-
ung in Madáchs «Tragödie des Menschen» cim alatt 
jeles tanulmányát a «Stimmen aus Maria-Laach1  

társadalomtudományi folyóiratban. 
Overmans éles szellemi látással megáldott, esz-

tétikailag és filozófiailag kiválóan képzett iró. A mint 
azt a «Laacher Stimmen» Írógárdájánál megszoktuk, 
ő is alapos előtanulmányokat végzett, mielőtt témája 
kidolgozásához látott. Németes alapossággal és lelki-
ismeretesen gyűjtötte össze tudósaink e műre vonat-
kozó nézeteit is. Van tudomása, hogy a darabot 
megjelenése után nemsokára 1865-ben Dietze Sán-
dor lefordította németre; hogy Paulay Ede, a Nem-
zeti szinház igazgatója, 1883-ban a színpad számára 
átdolgozta : hogy van öt német, két orosz, egy-egy 
francia, szerb, holland fordítása. Olvasta Jókai Mór 
bevezetését a Lehner-féle német fordításhoz ; cáfolja 
Kármánnak a «Budapesti Szemle» egyik számában 
megjelent képletes magyarázatát, ismeri Alexander 
és Morvay Viktor kommentárjait, hivatkozik a 
Beöthy-Badics-féle képes nagy irodalomtörténetre, 
idézi Riedlt. De egyet, sajnos, még sem ismer. 
A legfontosabbat, mert legilletékesebbet : magának a 
költőnek fölfogását. Pedig ismerjük azt is. Madách 
kifejtette egy Erdélyihez intézett levelében, a melyet 
Erdélyi «Pályák és Pálmák»2 cimű könyvében ki is 
adott. Ha ezt a levelet olvasta volna Overmans, 
talán nem látna olyan nagy ellentmondást a befejező 
«küzdj és bizva bízzál, és az egész tragédia között», 
mondja Sík Sándor.3 

Hogy Overmans ismerte-e Madách ezen levelét, 
nem tudom, de áttanulmányozván fejtegetését s 
Madách levelét is elolvasván, meg vagyok győződve, 
ha ismeri is, egy betűt sein változtat dolgozatán. 

1 Stimmen aus Maria-Laach LXXX. 1. 14—28. old. 
2 Erdélyi : Pályák és Pálmák. Budapest, Franklin-Társ. 

1886. 501. old. 
3 Sik Sándor «Élet» 1911. 133. old. 

Dudek dr. bizonyára ismerte Madách fölfogását a 
darab alapeszméjét illetőleg1 s mégis megírta kriti-
káját a darabról.2 Dudek pedig annyira ellentmon-
dást lát «a hétlapos záradék és a mű dereka közt», 
hogy egyszerűen rossz logikusnak mondja Madáchot. 

«A három első és az utolsó (XV.) szin drámai 
költeményünk k u l c s a . . . benne jut kifejezésre a 
költő erkölcsi álláspontja teljes tisztaságban» — 
mondja Kármán.3 Ezt tartja különösen Overmans is 
szeme előtt, midőn a darab világnézetének bírálatá-
hoz fog, mint íilozofus és teologus. De azéi't az egész-
ről sem veszi le a szemét. «A nagy irodalmi művek-
nél nem az egyes érdekes vagy szépnek látszó rész-
letek határoznak, hanem az egész, a maga egységes 
koncepciójában, nevezetesen az irány, a cél, a fő-
eszme, melynek a mű szolgálatában áll, döntik el 
annak értékét. A kritikusok mindig észrevettek bizo-
nyos homályos pontokat, sőt ellentmondásokra is 
akadtak az Ember tragédiájában, de azokat jóakaró 
belemagyarázásokkal elsimítani iparkodtak; inkább 
azt magyarázták, minek kellene benne lennie, hogy 
a nagy probléma megnyugtatóan megoldottnak lás-
sék s nem azt, a mi benne tényleg van».4 így tesz 
pl. Alexander, midőn a neki is feltűnő belső ellent-
mondást a darab dereka és vége között5 észreveszi. 

Overmans úgy veszi a darabot, a mint az tény-
leg van. Kármán misztikus, szimbolikus magyaráza-
tával szemben a közfelfogáshoz csatlakozik és Alexan-
derrel azt tartja, hogy a drámában festett jelenetek 
való történetek. Ádám és Éva csakis emberek, s a 
költemény tárgya az emberi élet bizonytalan kime-
netelű küzdelme. Az embernek folyton küzdve kell 
előre törekednie s biznia. A vég ismeretlen, de ez 
közömbös is reája nézve, el kell azt felednie! Mint 
a hogy azonban Madách érthető szóval, biztosan 
hirdeti a szomorú életfölfogást, ép oly szembeötlően 
megcáfolja ennek valóságát drámájával. Már Dudek dr. 

1 Igen ! Szerk. 
2 Dudek: «Kath. Szemle» 1897. 531-544. old. 
3 Kármán : «Az ember tragédiája». Budapest, 1906. Be-

vezetés III. old. 
* Dudek : Kath. Szemle 1897, 534. és 530. old. 
5 Beötliy-Badics : «A m. nemzet irodalomtörte.» Budapest 

1907. II. 525. stb. old. 
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rámutatott Madách «hamis bölcseleti elveire».1 Over-
mans részletezi ezt, hogy egyrészt kimutassa a darab 
belső ellentmondását, másrészt, hogy világos legyen 
pesszimisztikus életfölfogása. 

Az Úr záróbeszéde Kant etikáján alapszik. Ádám 
nem tudhat a túlvilágról, mert: 

Ha látnád, a földön mulékonyan 
Pihen csak lelked s túl örök idő vár : 
Erény nem volna itt szenvedni többé.2 

Cselekedjék tehát az ember «a végtelen érzeté-
től emelve» az erényben rf:jlő nagyság miatt. A ne-
mes tett tudatában találja bérét, jutalmát. 

S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szüntelenül, mely visszaint s emel. 

Ha azonban igy cselekedni erkölcsi dolog, véle-
kedik Overmans, akkor nem lehet erkölcstelen az 
sem, ha az ember folytonos nemes tettekkel oda-
törekszik, a hol az a tudat a legnemesebb tettből, a 
legfőbb Jó állandó szeretetéből, mint az örök bol-
dogság fakad. Hisz a mi szépség van az erényben, 
az csak halvány visszfénye szemben a szépség teljé-
vel, mely a léleknek az erények ősforrásával való 
egyesülésében van. Ha tehát az Úr Ádám «lelki nagy-
ságát és erényét» legmagasabb fokra akarta emelni, 
nem volt szabad őt kétségben hagyni az örök bol-
dogságot illetőleg. Akkor le kellett volna rántania a 
leplet az égi boldogságról. S nem úgy tetszik-e, hogy 
az Úr a bizalomra való buzdításával mégis csak 
nyújtotta azt a biztosságot, a melyet az erény érde-
kében megtagadni jónak látott? Hisz kifejezetten 
megbocsátott az ellene vétőnek. Az angyali kar 
énekli : «hogy felettünk áll Isten kegyelme». Ha tehát 
Ádám kezdetben még elfogódott is a rémlátomások-
tól, a mint észretér, csak világosan kell látnia, hogy 
az igaz és jóságos Isten nem szólíthatja tántorítha-
tatlan bizalomra, ha a földi élet fájdalmainak végső 
akkordja nem a boldogság volna! Ez azonban csak 
úgy látszik! Határozott biztosíték nincs! Sőt ezzel 
szemben ott van a tapasztalat összezúzó súlya. Hisz 
a remény csak csalfa fény, melyet Lucifer gyújt a 
3. jelenetben «mely biztatand, hogy csalfa tünemény 
az egész látás», hogy a «dőre cél» kétségbe ne ejtse. 
Az Ur egy álomképről sem mondja, hogy nem való. 
Ezek Ádám jövője.3 Mit jelenthet hát az Úr szava 
Ádámra nézve, hogy bizzék az eszmények égi sza-
vában? Hisz ez a hang szólította élete minden küz-
delmébe s mindegyikben elbukott, nemcsak ö, de az 
eszme maga is! A nagy küzdelem vége pedig 

1 Kath. Sz. 539. old. 
2 «Az ember tragédiája». Budapest 1906. Athenaeum 226. 

old. Zichy rajzaival. 
3 Itt jegyzem meg, hogy Overmans ismerte Arany véle-

ményét az álomképekről s Alexanderrel mégis valóknak 
tartja őket, a mint Madách, a mint Ádám. Lásd Beöthy-
Badics id. irodalomt. II. 514—525. old. 

elállatiasodott emberiség jéggel borított földön. 
Lehet-e továbbra is bolondja az őt folyton becsapó 
vezetőjének, a reménynek? Bizhatik-e Ádám? 

Ezekben mutat rá Overmans arra a belső ellent-
mondásra, a melyet semmiféle interpretatio el nem 
simíthat, ha van alapja és nem belemagyarázás. Még 
Madách levele sem osztatja el a nehézséget. Egészen 
természetes következményképen áll előttünk a darab 
végén Ádám lelkiállapota s érezzük, hogy igaza van, 
ha az Úr biztató szavára lelke még mindig háborog 
s kétségbeejtő lelkihangulatáról letenni nem tud. 

Csak az a vég ! Csak azt tudnám feledni ! 

Az eszkimóval legyen vége mindennek ? Nem ér 
ezután a buzdítás «küzdj és bizva bizzál» semmit, 
üres, vagy ide nem tartozó szó! 

Midőn Ádám a «rettentő képeket» végig szem-
lélte, a pesszimizmus ultima conclusiója-ként : ön-
gyilkosságra határozza el magát : 

Előttem e szirt és alatta mély : 
Egy ugrás, mint utolsó fölvonás 
S azt mondom vége a komédiának.i 

Madáchnak e ponttal be kellett volna fejeznie 
művét. A mű expositiójára józan logika mellett semmi 
más befejezés nem következhetik.2 

Minden, a mi a költeményben megkapó, minden, 
a mi szép az egyes jelenetekben, csak arra vall, 
hogy a túlvilág biztos reménye nélkül minden csak 
ostoba, értelmetlen kiizködés és vigasztalan puszta-
ság. Madáchnak — írja Overmans — nem sikerült s 
nem is sikerülhetett az emberi élet és az emberiség 
történelmének magyarázatát adni. Mert lehetetlen az 
embert megérteni, ha egész lényének gyökerétől el-
választjuk. Madách Ádámot isteni Teremtője minden-
ható uralma alá állítja. Ennélfogva Istenhez való 
viszonya, a vallás, döntő- szerepet játszik az ember 
sorsára nézve. Tehát csakis ebből kiindulva fejthető 
meg az emberi élet értelme. Madách azonban any-
nyira nem fogta föl a vallás tulajdonképeni lénye-
gét, hogy Tassó szentimentális Tankrédje az ő sze-
mében a kereszténység virága ! Nagy, boldogító és 
fölemelő jelenetek és események, melyekben pedig 
dúskál az egyháztörténelem, háttérbe szorulnak és 
rosszul értelmezett sporadikus jelenségeket előtérbe 
helyez s per longum et latum fejteget; sőt Krisztus 
istensége fölött való vitában, a melyen két teljesen 
ellentétes világnézet épül föl, nem lát egyebet, mint 
nevetséges vitatkozást egy «i»-ért. Természetesen a 
vallásnak ilyen torzképe nem lehet az az egyesítő, 
áldásthozó központ, a melyre a kulturtörekvésnek 
szüksége van, ha igazán lelki nyereségünkre akar 
szolgálni.3 

1 Az emb. trag. XV. 222. old. 
2 Dudek : Kath. Szemle. 1897. 541. old. 
3 Overmans : Stimmen 26. old. 
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Hogy e darab veszélyes volta mellett is — Du-
dek dr. erkölcsi szempontból igen vastagon «az ön-
gyilkos-jelöltek katekizmusának» nevezte — oly nagy 
hirre vergődött, úgy ennek magyarázata egyrészt a 
világnézetet adó tartalmában keresendő, másrészt, 
mert az Ember tragédiája, részleteiben tekintve, ha-
talmas drámai erővel, egyes helyein valóban meg-
kapó gondolatokkal és képekkel van vázolva, me-
lyek könnyezésig tudnak hatni. Az olvasó meg nem 
állhatja, hogy egyes pontjait újból és újból át ne 
olvassa; egyik-másik gondolata közszájon forog, oly 
mélyen vésődnek azok az emlékezetbe.1 Ebben Over-
mans is osztozik. 

Madáchnak a nőről vallott nézetére vonatkozó-
lag ugyanzt vallja Overmans, a mit Dudek.2 

Bérczy Károly, a költő ismerőse s gyermekkori 
barátja a Kisfaludy-Társaságban 1866-ban tartott 
emlékbeszédében azt mondta: «ki kell jelentenem, 
hogy soha iró oly hasonló nem volt művéhez, mint 
az Ember tragédiájához szerzője.. . hogy az iró élete 
soha oly világot nem vetett művére, mint épen a 
jelen esetben». Dudeknek és Overmansnak erre vo-
natkozó fejtegetése szintén egyező.3 

Általában rám azt a benyomást gyakorolja Over-
mans tanulmánya, hogy Dudek dr. tanulmányát is 
ismerte. Lehet azonban, hogy közösen vallott, meg-
állapodott, tiszta világnézet álláspontjáról tekintvén 
a darabot, formáltak róla hasonló Ítéletet. A két 
tanulmány különben kerekded egésszé olvadhat 
össze. Overmans cikke minden elismerésünkre méltó. 
Igazán tárgyilagos, teljes tudományos apparátussal 
fölszerelt, vonzó hangon s teljes szeretettel megirt 
munka. «Vajha minél több ilyen megértőt találna 
külföldön a magyar irodalom» — mondja Sik;4 s 
ezen nézetében és kívánságában szívesen osztozunk. 

Szekeres Fábián. 

A coelibatus és a szentírás. <n.) 
Történeti tény, hogy az egyház mindig előbbre 

helyezte a magasabb szempontból vállalt nőtlenséget 
más állapotnál. Hasonlóan történeti tény az is, 
hogy épen ezért a papság között a legrégibb időtől 
kezdve mindig voltak, kik, az egyház tanácsát követve, 
nőtlenségben maradtak, vagy pedig, ha az ordinatio 
(a pappá szentelés) előtt nős állapotban voltak, a 
másik féllel megegyezve a házaséletet megszakították. 
De a hivatalos egyház is elejétől kezdve állandóan 
sürgette a papságnál a nőtlenséget. A niceai egyetemes 
zsinaton (325.) a helyi gyakorlatot általánosítani 
akarták, de a szent életű Paphnutius fölszólalt az 
intézkedés ellen. Elég, mondotta, lia a szent rendek 
fölvétele után nem nősülnek. 

1 Dudek: Kath. Szemle. 1897. 534. old. 
2 U. o. 537. old. és Stimmen 25. old. 
3 U. o. 537. old. és Stimmen 27. old. 
4 Sik »Élet» 1911. 133. old. 

A nyugati egyház ettől kezdve papjai számára 
több-kevesebb sikerrel állandóan sürgette a coeliba-
tust. A keleti egyház ellenben megmaradt a régi 
gyakorlat mellett : nősöket is minden akadály nélkül 
szentelt, de tiltotta az ordinatio utáni házasodást. 
A trullai zsinat (692.) ezt a gyakorlatot szentesítette. 
Nevezetesen a 3. kánonban elrendeli, hogy a kik 
ordinatio után nősültek, váljanak el feleségüktől, 
tartsanak bűnbánatot, azután pedig tisztöket folytat-
hatják. A 6. kánonban pedig oly értelemben osztá-
lyozza a papok házasságát, a mint az a keletieknél 
manapság is érvényben van.1 Eszerint a subdiako-
nusok, diakonusok, presbyterek az ordinatio után 
nem nősülnek, ha pedig ezt teszik, letétetnek. Az 
ordinatio előtt azonban szabadon nősülhetnek. 

Nem akarjuk ezúttal kutatni, hogy ezen határo-
zat megfelel-e az egyetemes egyház szándékának, 
törekvéseinek : üdvös-e különösen a mostani ne-
héz viszonyok között, csupán mint történeti tényt 
jelezzük. Tény az is, hogy az egyház a keleti szertar-
tásuaknál tűrte és tűri ezen állapotot, csupán annyit 
kíván, hogy a megyés püspökök saját hatáskörük-
ben mindent megtegyenek a coelibatus gondolatának 
megkedvelésére. 

Ezen állapottal szemben minő törekvések ész-
lelhetők — ha csak sporadice is — a keleti egyház-
ban ? Olyanok, melyek még ezen minimális követel-
ményeket is soknak tartják. A szakadás óta egyre 
sűrűbben találkozunk azzal a véleménnyel, hogy a 
nyugati egyház dogmává tette a coelibatust, holott 
ez ellenkezik a szentirással. A szentírás szerint — 
mondják — a házasság mindenkire nézve kötelező. 

Nézzük csak a nézetet kissé közelebbről. Érdekes 
ez már abból a szempontból is, hogy élénk világot 
vet arra, mint halad a keleti egyház a modern szel-
lem lejtőjén, bár orthodoxiáját egyre hangsúlyozza. 
A nyugati egyházzal szemben állandóan a régi egy-
házi atyákra, zsinatok határozataira hivatkozik és 
ugyanakkor a kissé terhesebb dolgokban a régiek 
felfogását figyelmen kívül hagyja, sőt téves szentirás-
magyarázattal is támogatja. 

Mint említettem, ilyen törekvés már a szakadás 
idejében is mutatkozott, ha nem is oly határozott 
formában, mint azt egyeseknél ma tapasztaljuk. 
A photiánusok a coelibatust úgy fogják lel, hogy 
azzal a házasságot vetjük el.2 Caerularius is ezt 
hányta szemére a nyugati egyháznak. Nicetás Stetha-
tus szerint a coelibatus az apostoli rendelésbe ütkö-
zik s véleménye mellett szent Pálnak egy helyére hivat-
kozik, t. i. 1. Tim. 4, 3-ra, mint majd alább látjuk, 
helytelenül. A jelzett helyen ugyanis egész másról 
van szó. Nicetas hamis szinben mutatja be a nyu-
gati egyház gyakorlatát, oly értelmet akar annak 
adni, hogy az a latin klerikus, ki a szentelés előtt 

1 Pandectae canonum. Oxonii 1672, p. 163. 
a Hergenröther, Photius. I. Bd. S. 681. 
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nőtlen volt, a szentelés után csak egyszer nősülhet. 
Az orosz egyház már a legrégibb idő óta mutat 
ilyen tüneteket. 

II. János (f 1089.) metropolita óta Oroszország-
ban a házasság mint föltétel szerepel a papsághoz1 

és ezt oly szigorúan alkalmazták, hogy az özvegyen 
maradtakat fölmentették a papságtól. A XVI. szá-
zadban a papok újra nősülnek. Változás áll be e 
tekintetben Péter metropolita alatt. Alatta, ha valaki 
újra nősült, ott kellett hagyni a papságot. 1667-ben 
és 1869-ben a józanabb felfogás tör utat. Az özvegy-
ség és a coelibatus nem akadály többé a papságra. 
Manapság Oroszországban is a régi keleti gyakorlat 
van érvényben; ha valaki másodszor nősül, ott kell 
hagynia a papi gyakorlatot, mint pap nem működ-
hetik tovább. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nin-
csenek ellenkező törekvések, sőt azt lehet mondani, 
az egész vidéki papság, az úgynevezett fehér klérus, 
védi a második, a szentelés utáni házasságot. És 
mivel próbálják megindokolni ezen a keleti egyház 
világos rendelkezéseibe és állandó gyakorlatába 
ütköző törekvést? Eltekintve a morális okoktól, a 
szentírásra is hivatkoznak, különösen pedig 1. Tim. 
3, 2, 12-re. 

Ezen törekvés mellett azonban senkisem lépett 
föl oly határozottan és oly tudományos — bár 
téves — készültséggel, mint Nikodemus Milas zárai 
püspök egy szerb nyelven megjelent értekezésében.2 

Értekezése alapjául a szentírást teszi. Szentírási ma-
gyarázata hű tükre annak, hogyan bánnak a görög 
orthodoxok a szentirással, ha valami kellemetlen 
rendelkezés megdöntéséről van szó. Ezért főleg vele 
fogunk foglalkozni. 

Milas okoskodása szerint a coelibatus ellenkezik 
a természeti és isteni joggal. Ebből világosan követ-
kezik, hogy tehát a szentirással is ellenkezésben van. 

További következtetései a következők: 1. A há-
zasság a természet törvénye, mely minden embert 
egyaránt köt. Bizonyítják ezt — így szól — ezen 
szentírási helyek: 1. l i m . 3, 2, 12.; Tit. 1, 5. 6.; 
I. Kor. 7, 8. 9—2. Az írás nem tesz különbséget első 
és második házasság között. Majd meglátjuk, nem 
tesz-e? 3. A szentírásban nincs különbség téve a 
világi hivő és a pap házassága között. Alább látjuk 
majd azon helyeket, melyek mutatják, hogy a szent-
írás is különbséget tesz. — 4. A különbség egy régi 
tévely, az ú. n. encratismus alapján állott be. — 5. Ennek 
befolyása alatt keletkezett az egyházi törvényhozás 
a házasságot illetőleg. Mindennek végső konklúziója 
az, hogy az ordó (az egyházi rend) a házasságnak 
nem akadálya. 

A kérdés egyházjogi oldalát ezúttal figyelmen 

1 Palmieri, La Chiesa russa, p. 372. 
2 Die Cheirotonie als Ehehindernis. Eine kirchen-

rechtliche Abhandlung von Nicodemus, Bischof von Dalma-
tien. Mostar 1907. I. Aufl. (L. Archiv für kath. Kirchenrecht 
1908. 3. H.) 

kívül hagyjuk. Tisztán arra fogunk szorítkozni, hogy 
kimutassuk e vélemény követőinek helytelen szent-
írási magyarázatát, mely a görög egyházatyáknak 
magyarázatával is homlokegyenest ellenkezik. Ezzel 
azonban — azt hiszem — Milas végső konklúzióját 
is megdöntjük; hiszen ha hibás az alap, hibás mindaz, 
mit reá építünk. 

Mellékesen megjegyzem, hogy Milas más éspedig 
orthodox oldalról is megkapta a méltó feleletet. így 
pl. Wajnaki, cernowitzi egyetemi tanár1 és Bece-
aHHOBiih (Veszelinovity), a belgrádi szent Szabbásról 
nevezett papnevelőintézet rectora2 világosan rámutat-
tak Milas helytelen exegetikájára. Bár követői is 
akadnak, így pl. IlaTcaSÔTiouÀoç teljesen elfogadja Milas 
exegesisét. Szerinte is I. Tim. 3, 2. 12. úgy értelme-
zendő, hogy a püspök egyszerre csak egy feleséggel 
birhat. (Épen csak azt nem mondja, hogy birnia 
kell.) Szórói-szóra ezt olvassuk róla : «Toúxou evexa 
ev àvxtfréaEt 7ïpôçxo5ç xtjç II. /.sut'-aç, orÈTtExpéTisxo 
xà TîXéiOvaç xîjç |uàç auyypôvwç r/_£tv yovafxaç, à^.oï à 
'AîtôaxoÀoç, tva <5 'EraaxoTraç juáv eyjj yuvaîxa xaî fxvj 
àveuÀôyou dnoftiXkr] aôxijv, rcpôç ùcf£i>çiv|tciKéTépaç.)) Eszerint 
szent Pál — az említett helyen — ellentétben az 
O-szövetséggel azt kívánja a püspöktől, hogy egy-
szerre ne legyen több felesége, csak egy és ettől ok 
nélkül el ne váljon. Ehhez képest azután I. Tim. 
3, 2-ben az irreprehensibilis, «VÊTU).TJOTXOÇ, szót úgy 
fogja fel, hogy a házasság tisztaságának és fönségé-
nek főleg a lelkipásztor házaséletében kell kitűnnie. 
Szerinte a latin egyházban a coelibatus dogma, a mi 
ellenkezik az Apostol rendelésével.8 Szóval eszme-
menete ugyanaz, mint Milasé. 

Ezekután nézzük a szentírás megfelelő helyeinek 
értelmét és pedig a Milas által megjelölt szempontok 
szerint. Hndzsega Gyula dr. 

Hofbauer szent J^elemen élete alkonyán. <vi.) 
A nagy áldozat Hofbauer atya vezetése alatt tehát 

meg volt hozva, Consalvi bibornok a «restitutio in 
integrum» követelését az anyagiakra nézve abba-
hagyta4 s teljesen csatlakozott szentünknek, a kit a 
bibornok nemcsak főtanácsosává, de gyóntatóatyjává 
is választott, áldozatos szellemi irányításához. A nagy 
áldozatra5 leszállt az Isten áldása, és Németországban 

1 Archiv, für katholisches Kirchenrecht, S. 405. 
2 O Epaity CBeniTeHocjiyaooana. Belgrád 1907. 
3 'ExxXïjaiàaxixo; <ï>àpo;. 1909. 198. 
4 A fejedelmek a pápai állam visszaállítására szivesen 

vállalkoztak, mert az semmijükbe sem került és nagyon érde-
kükben feküdt. A többi szekularizált, vagyis elrablott egy-
házi javadalomból, vagyonból, kincsekből nem adtak vissza 
semmit. Hiszen az elvett földön kívül folyósítva volt már 
minden és — «elúszott». 

5 Ehhez hasonló lelki áldozatra vezette rá napjainkban 
szentséges atyánk, X. Pius pápa a francia katholikus tanító 
egyházat, hogy a katholicizmus kezeit az állami fizetéssel járó 
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a katholikus egyház léte, épsége, élete meg volt 
mentve. Haladása, fölvirágzása a szabadság útján, az 
áldozatos, önmegtagadásos, lemondásos munka alap-
ján, oly biztosítékot kapott, melyhez fogható ezen a 
világon több nincs.1 

A katholikus szellem csatáját azonban a bécsi 
kongresszuson nem annak előtérben rendelkező fő-
vezére, hanem a látatlanul háttérben tartózkodó 
táborkari főnöke, Hofbauer atya nyerte meg, még 
pedig egy ujabb, titokban maradt apostoli fogással. 
A kongresszus óriás többsége, fejedelmek és taná-
csosaik, koruknak febroniánius és jozefinus szellemé-
ben nevelkedvén föl, nagy részrehajlással dolgoztak 
a kongresszusi aktákba «13. §.» címmel befoglalni 
kívánt wessenbergiánus javaslat sikere érdekében.2 

(pedig az, alapjában véve, kártalanítás volt) rabszolgaság 
nyűgeiből kiszabadítsa. 

1 Az anyagiak önző élvezetéről való lelki lemondásnál 
Krisztus Urunk tanítása szerint, ahogy azt Nagy szent Gergely 
pápa kifejtette, még értékesebb az egyéni kényünkről Isten 
és a lelkek kedveért való áldozatos lemondás. Az anyagi 
javakról való lelki lemondás krisztusi parancsa (papnak és 
laikusnak egyaránt) ez: «Ha valaki le nem mond (lélekben) 
mindenről, a mije van : nekem tanítványom nem lehet». 
Egyéni kényünk föláldozásáról pedig a parancs így szól : 
«A ki engem követni akar — mondja az Úr (szent Máté, 
16. fej.) — tagadja meg magdh. Halljuk, mit mond ehhez a 
kemény, de boldogságot hozó tanításhoz Nagy szent Gergely 
(id. hom. 32. in Evang.) : «Ibi dicitur, ut abnegemus nostra : 
hic dicitur, ut abnegemus nos. Et fortasse laboriosum non 
est homini relinquere sua ; sed valde laboriosum (tehát 
nagyobb értékű) relinquere semetipsum. Minus quippe est, 
abnegare quod habes : valde autem multum est, abnegare 
quod es». Ez is oly tanítása Krisztus Urunk nyomdokain a 
katholikus egyháznak, melyet csak az tud megérteni és érté-
kelni, a ki követi. 

3 A hofbaueri apostoli iskola és irányzatnak a nyilvá-
nosság, egész Európa előtt főfegyvere, a mint már hallottuk, 
a von Pilattól szerkesztett «Der Österreichische Beobachter» 
volt, «in dem sie (Hofbauer atya nagyszellemű tudósai és 
irói) die ganze Kraft ihrer Publicistik und ihres Genies ent-
falten konnten. Und trotzdem hätte vielleicht Wessenberg 
gesiegt, denn die Fürsten waren fast alle auf seiner Seite und 
auch Bayern hatte einen Gesandten beim Kongresz.den Grafen 
Rechberg, der nichts weniger als kirchlich gesinnt war. Kein 
Wunder, denn hinter ihm stand ja als bayrischer Minister 
noch immer der Freimaurer und Kirchenstürmer Graf Mont-
gelas. Und beredte, mächtige Helfer hatte Wessenberg zur 
Seite, wie Beck (Wessenberg életének leirója) erzählt, an 
Wilhelm Humboldt, dem Gesandten Preuszens; an Grafen 
Münster, dem Gesandten Hannovers ; an Freiherrn von 
Plessen, Freiherrn von Gagern, Freiherrn von Türkheim und 
selbst dem Domdekan von Münster, Grafen Spiegel, dem 
nachmaligen Erzbischof von Köln ».Innerkojler, 701. 1. —Ez a 
furcsa kölni érsekség mutatja, mennyire igaza volt szentünk-
nek utóbb is, VII. Pius pápához Lig. szent Alfonz szenttéava-
tása iránt írt levelében, midőn azl mondta, hogy Németországot 
még mindig nagyobb veszedelem fenyegeti, mint a véres 
háborúk idején, melyek oly rettenetes pusztulást okoztak. Az 
egyházat magát nem lehet félteni, mert Krisztus sziklára 
alapította ; de siratni kell Németországnak elválását(Treunung) 
Rómától, a mely kezdetét vette. E miatt remegnek és resz-
ketnek a katholikusok és segítséget csak onnan felülről, a 
szentek könyörgésétől várnak. Ugyanaz, 710. 1. 

likkor az isteni Gondviselés — mert véletlen csak 
az emberi gondolkodásban van, valóságban nincsen — 
tehát az isteni Gondviselés úgy intézkedett, hogy 
Bajorország akkori nagyreményű trónörököse, Lajos 
herceg, apjához, a febroniánus és szabadkőműves mi-
niszterektől környezett Miksa királyhoz jöjjön Bécsbe, 
nem pusztán látogatóba, hanem a mint látni fogjuk, 
az isteni Gondviselés egy határozatának végrehajtá-
sára. Mások útbaigazítására, vagy saját lelke sugal-
latából, Lajos herceg, a landshuti egyetemen Sailer 
tanítványa, Bécsben Hofbauer atyát választotta gyón-
tató lelkiatyjává. Már föntebb említettük, hogy Lajos 
herceg egy alkalommal esti 10 órától reggeli 2 óráig 
volt szentünknél. A látogatás gyakran ismétlődött s 
valahányszor a herceg Holbauer atyának szobájában 
tartózkodott, szentünk embereinek az ajtóra kelleti 
ügyelniük, nehogy valaki a látogatást kikémlelje, 
vagy megzavarja. Nyoma maradt annak is, hogy 
szentünk az ő zárdai lelki leányait, az apácákat is 
fölkérte, hogy a hercegért buzgón imádkozzanak. 

Vájjon miért ? Mi készült szentünk szegényes 
szerzetesi cellájában, ezen a katholikus fővezérkari 
szálláson ? 

A titok csakhamar kipattant, de háttere a titok-
nak a kortársak előtt rejtély maradt. Lajos herceg 
rávette királyi édesatyját, hogy Bechberg tanácsosá-
val ellentétben eszközölje ki a kongresszuson, hogy 
Wessenberg hírhedt javaslata, a «13. §.», a kongresz-
szus napirendjéről levétessék. A mi meg is történt.1 

Hiába biztatták Wessenberget hatalmas pártfogói és 
barátai, hogy majd a legközelebbi frankfurti Bun-
destagon az ügynek újra sorát kerítik. Az isteni 
Gondviselés döntött. A második és teljessége mellett 
véglegesnek tervezett német hitszakadás tervezete 
megbukott. 

Ezzel a világtörténelmi nevezetességű ténnyel 
Hofbauer atya döntő befolyása egyházéleti és egy-
házpolitikai ügyekre nem merült ki. Bajorország 
szentünk hatása alatt új egyházpolitikai szellem 

1 Viele der Beteiligten waren, wie es scheint, selbst 
dabei erstaunt, dasz es so kommen mochte, denn fast wie ein 
Trostspruch nimmt es sich aus, dasz die meisten Wessenberg 
eindrücklichst versicherten, in Frankfurt, am Sitze des Bun-
destages, sollten dann noch einmal die kirchlichen Verhält-
nisse Deutschlands verhandelt werden. Wieder wurde Wes-
senberg von Dalberg als Bevollmächtigter dorthin beordert, 
wieder bot er seinen ganzen Einflusz auf und überreichte 
zwei Denkschriften, man möge eine gemeinsame (katholikus 
és protestáns) Kirche gründen und mit Rom nur über das 
Allernötigste (látszatra) verhandeln, aber wieder vermochte 
er gerade Bayern nicht umzustimmen. Das Projekt eines 
deutschen Schismas war begraben. Innerkofler, 702.1. — Dalberg 
prímás bűnbánattal 1817. február 10-én halt meg. Wessenberg 
további megátalkodott küzdelemmel 1860. augusztus 9-ig élt. 
Halála előtt ágyához hivatta barátait, hogy tanúskodjanak 
mellette, mennyire hű maradt — elveihez. A szerencsétlen, 
halála után, méltó jutalomban részesült. Konstanzban a 
szabadkőművesek egy páholyt róla neveztek el Wessenberg-
páholynak V. ö. Haringer (mindig II. kiadás) 299—302. 1. 
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uralmának hajnalára virradt. Miksa király Lajos 
fiának hatása alatt maradt,1 erélyesen szakított ural-
kodásának addigi szellemével, elveivel és tanácso-
saival. Montgelas gróf szabadkőműves «mindenható» 
miniszterét, a kinél nagyobb pusztítást német földön 
az egyház szellemi és anyagi javaiban azidőtájt 
ember nem végzett, 1817. február 2-án elbocsátó 
levelet kapott.2 1817. június 5-én már készen volt 
Miksa király konkordátuma az apostoli Szentszek-
kel.8 Szentünk egyházéleti és egyházpolitikai be-
folyásának tetőpontja Bajorországban az lelt, hogy 
Dr. Michael Sailer, hírneves egyetemi tanárt és írót,4 

a regensburgi püspöki székre Miksa király, fia, 
Lajos trónörökös herceg unszolására, VII. Pius pápa 
vonakodása következtében ki nem nevezhette addig, 
míg Sailer meg nem tette azt, a mit a pápának Con-
salvi bibornok-államtitkár közvetítésével Hofbauer 
atya tanácsolt. Sailernek határozott és világos nyi-
latkozatot kellett fogalmazni katholikus hitvallásá-
ról.5 így honorálta az egyház tévedéstől mentes leg-
főbb tanítóhivatala szentünk nem közönséges eré-
nyeit és a Szentlélek adományaiból merített csodás 
hittudományát s lelkekbe való mélységes belátását. Az 

1 Kronprinz Ludwig blieb mit dem Heiligen in Korre-
spondenz. Noch 1865 erklärte er als König, er habe die Briefe 
P. Hofbauers sorgfältig aufbewahrt, nur wisse er ob der 
vielen Aufenthaltswechsel nicht, in welchem Schosze sie 
lägen. Und als König zeigte sich Ludwig den Redemptoristen 
zeitlebens gewogen. Innerkofler, 702. 1. 

2 Damit war der letzte Rest unseliger Franzosenpolitik 
und damit war besonders der Kulturkampf gefallen . . . Ob 
der Mann nicht vielleicht selber das Verkehrte seines Tuns 
einsah ? Wenigstens lies Montgelas seine Söhne bei den 
Jesuiten erziehen, machte eine Wallfahrt nach Altötting und 
soll mit seiner Familie sogar den Rosenkranz gebetet haben. 
Haringer, 297. 1. 

3 Hergenröther, Kircheng. III. 789. 1. 
4 Összes müveinek kötetszáma 40. 
5 Szentünk Ítéletének, melyet Severoli bécsi nuncius 

parancsára fogalmazott meg, a veleje Sailerről ez : «È uno 
Christiano, ma quanto ch'io sappia, lo é senza voler sapere 
di forma». (Summarium. In addition. 57. 1.) Szóval Sailernek 
nem minden elve, illetve tette illett be a katholikus egyházba. 
Consalvi bibornok közölte Lajos herceggel Hofbauer atya 
véleményes jelentését másolatban, teljes szövegével. «Vostra 
Altezza Reale, ezek Consalvi szavai, che tanto giustamente 
apprezzava le virtù et la sana dottrina del defonto Padre 
Hobafuer, non disgradira, che io le faccia conoscere quale 
idea aveva Egli del Sailer.» Sailer nyilatkozatában Consalvi 
követelése szerint benne kellett lenni annak, «che gloriandosi 
Egli (Sailer) di essere veramente e sinceramente cattolico, 
condanna i principii e le massime dei pseudomisti (álszen-
teskedők), gli errori del Boos, e tutti gli altri errori, che 
condanna la S. Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e che 
se nei suoi libri e scritti, o nei suoi discorsi gli fosse acca-
duto di avanzare qualque errore, Egli lo disapprova, sotto-
mettendosi in tutto al giudizio del Sommo Ponteflce». Sailer 
engedelmeskedett. Gyönyörű hitvallást írt röviden, velősen, 
melegen. És ez a bátor hitvallása nemcsak neki vált javára, 
hanem kortársainak is. «Das mutige Bekenntnis eines solchen 
Mannes hat an sich schon gute Wirkung.» Innerkofler, 722. s. 
köv. 1. 

apostoli Szentszéknek ebből az eljárásából, hogy 
szentünk Ítéletét az egyház kormányzásában zsinór-
mértékül fogadta, idő multán oly természetes követ-
kezetességgel következett szentünk boldoggá avatta-
tása, mint a fák tavaszi rügyezéséből következik a 
kivirágzás. Breznay Béla dr. 

A keresztények munkaélete Nagy T^onslan-
tinus előtt. (il.) 

J é z u s é s a m u n k a . 

3. Azt mondhatná valaki, hogy Jézusnak csak 
a maga munkája iránt van érzéke, míg a különféle 
hivatásokat értékelni nem tudja. Ez a fölfogás az 
evangéliumoknak csak igen felületes olvasása után 
támadhat. Bizonyos, hogy Jézus nem adott munkás-
katekizmust a különféle foglalkozások számára ; ezt 
nem tekinthette feladatának. Vannak bizonyos dolgok, 
melyekről az evangélium nem beszél ; elég, h a j ó n a k 
tételezi föl azokat, mert rokonszenves állást foglal 
el velük szemben. Jézus ajkára sokszor kerülnek 
egy-egy hasonlatban vagy elbeszélésben különféle 
hivatásnemek, melyekkel ő eszméit kifejezésre jut-
tat ja; megvetést sohasem látunk nála velük szemben, 
ellenben sokszor rokonszenvet, sőt egyenes előszere-
tetet. A dolog ily általánosságban nem tesz oly be-
nyomást, mint ha a részleteket halljuk. 

A családi élettel és a házi foglalkozásokkal 
gyakran találkozunk beszédeiben. Sokszor szól a 
családatyáról (Mt 13, 52 ; 20, 1 ; 21, 33 ; Lc 12, 39 ; 
13, 25). Példabeszédeiben előfordul a ház, az udvar 
(Lc 11, 21), a kapu (Mt 7, 13; Lc 13, 24), az alapkő 
(Lc 6, 48), a szegletkő (Lc 20, 17), a malomkő (Mc 
9, 42 ; Lc 17, 2), az éléskamra és a csűr (Mt 6, 26 ; 
13, 30; Lc 12, 18; 12, 24), a trágyadomb (Lc 13, 8; 
14, 35), az eke (Lc 9, 62), a járom (Mt 11, 29 k ; 
Lc 14, 19), a bortömlő (Mt 9, 16 k.), a véka, az ágy, 
a gyertyatartó (Mt 5, 15; Mc 4, 24; Lc 11, 33; az 
ágy még Lc 11, 7; 17, 34), a serleg és tál (Mt 23, 
26; Lc 11, 39), a lámpás (Mt 25, 3; Lc 12, 35), a 
korsó (Lc 16, 5), a mérő (Lc 16, 7) ; — a buza (Lc 12, 
42 stb.), a szőlő (Mt 2, 33; Mc 12, 1; Lc 13, 6; 20, 
9), az olaj (Lc 16, 5), a mustármag (Mt 13, 31; Mc 
4, 31 ; Lc 13, 19 ; 17, 6), a menta, ruta és köménymag 
(Mt 23, 23; Lc 11, 42), a liliom (Mt 6, 28; Lc 12, 
27), a széna (Mt 6, 30; Lc 12, 28), a szederfa (Lc 
17, 6), a fügefa (Mt 21, 19; Mc 11, 13; Lc 12 6), a 
hüvelyes vetemény (voltaképen János-kenyérfa, Lc 
15, 16) ; — a kenyérsütés (Mt 13, 33 ; Lc 13, 21), a 
kovász (az előző helyeken kívül Mt 16, 6 ; Mc 8, 15 ; 
Lc 12, 1), az asztalról lehulló morzsák (Lc 16, 21), 
a sózás (Mt 5, 13; Mc 9, 50; Lc 14, 34), a seprés 
(Lc 11, 25; 15, 8), a fonás (Mt 6, 28; Lc 12, 27), az 
őrlés (Lc 17, 35), a kapálás (Lc 16, 3), a fa kivágása 
(Mt 3, 10), a fügefa körülásása és trágyázása (Lc 
13, 6), a tyúk és csirkéi (Mt 23, 27; Lc 13, 34), a 
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vásárolt ökör kipróbálása (Lc 14, 19), a szamár és 
ökör itatása (Lc 13, 15), az elveszett juh keresése 
(Lc 15, 4), a kútba vagy árokba esett szamár, ökör 
vagy juh megmentése (Mt 12, 11; Lc 14, 5), a lakoma 
(Lc 14, 8; 15, 23), a lakomára leölt szarvasmarha 
és szárnyas (Mt 22, 4), a sertésőrzés (Lc 15, 15), a 
szolga, aki napközben nyájat őriz vagy szánt, este 
pedig urának vacsorát készít (Lc 17, 7) stb. Sőt még 
a tolvajról (Lc 12, 33; 12, 39) és a molyról (Lc 12, 
33) is szó esik. 

Az egyes hivatások közül némelyiket előszere-
tettel és gyakran említi, ezek a földműves, a szőlő-
műves, a pásztor, a halász. Az idevágó képek j e l l e m -
zések, elbeszélések és allegóriák oly gyakoriak, hogy 
közlésüket mellőzhetem. Néhány körülményt azon-
ban megemlítek : Feltűnő, mily érdeklődő szemlé-
letességgel vázolja a szőlőművesek munkáját : növény-
készítés, sajtóásás, toronyépítés (Mt 21,33 k.; Mc 12, 
1 k. ; Lc 20, 9 k.) ; ez nem mutat ellenszenvre. 
A szőlőre vonatkozó egyik példabeszédben épen a 
szorgalmas és a rest fiú vannak szembesítve. A má-
sikban az elbeszélésnek egyik részlete szerint a 
családatya a piacon ácsorgó munkásoktól azt kérdezi 
szemrehányóan, miért állanak ott tétlenül; míg a 
másik részlet szerint a munkások szemére hányják 
a gazdának, hogy ők másokkal szemben a nap 
terhét és hevét szenvedték (Mt 20, 1 k.). — Szere-
pelnek még Jézus a jkán: a házgondnok (Mt 20, 8; 
24, 45 k.; Lc 12, 42; 16, 1 k.), a gazda (Lc 12, 42; 
16, 1), a béresek (Lc 15, 17, 19), a szolga (Lc 16, 13), 
a vincellér (Lc 13, 7), az ajtónálló (Mc 13, 34), a 
csordás (Lc 15, 15), a korcsmáros (Lc 10, 35), az 
irnok (Mt 13, 52), a biró (Mt 5, 25; Lc 18, 2 k.), a 
pribék (Mt 5, 25), az építő (Lc 6, 48; 14, 28), az 
orvos (Mt 9, 12; Mc 2, 17; Lc 5, 31; 4, 23; 10, 34), 
a katona (Mt 22, 7; Lc 14, 3), idetartozik jóindulata 
a kafarnaumi százados i ránt : (Mt 8, 5; Lc 7, 2 k.), 
a király (Mt 18, 23; 22, 2.). Külön említem a keres-
kedést, mert ebből a szempontból külön nehézségeket 
emeltek. Jézus gyakran beszél adás-vevésről (Mt 13, 
44; 25, 9; Lc 14, 18, 19), szól kereskedésről álta-
lában (Mt 22, 5), gyöngyért és kincsért áldozatot 
hozó kereskedésről (Mt 13, 44, 45), jó és kicsorduló 
mértékről (Lc 6, 38), pénzváltóról (Mt 25, 27), példa-
beszédet mond a talentumok kamatoztatásáról (Mt 
25, 14 k. ; Lc 19, 12 k.). Ebben a példabeszédben az 
előkelő ember azt mondja szolgáinak: Negotiamini, 
dum venio (Lc 19, 13), szó esik bankárasztalról (Lc 
19, 23) és kamatról (Mt 25, 27; Lc 19, 23), a pénzt 
nem kamatoztató szolga pedig rossznak és tunyának 
mondatik (Mt 25, 26), a kit mint haszontalant a külső 
sötétségre kell vetni (Mt 25, 30). Jézus egyik apos-
tolát a vámosok közül hivta meg (Mt 8, 9; Mc 2, 
14; Lc 5, 27), Zachaus fővámost pedig asztalánál 
tisztelte meg (Lc 19 1 k.), szeretett a vámosok tár-
saságában lenni (Mt 8, 10; 21, 31 k.; Mc 2, 15; Lc 
5, 27), ellenségei a vámosok barátjának mondták (Lc 

7, 34) és példabeszédet is mondott róluk (Lc 18, 
10 k.).1 Jézus beszédeiben szó esik szerződésről (Mt 
20, 2), költségelőirányzatról a toronyépítés előtt (Lc 
14, 28), számadásról, melyet az Úr szolgáival végez 
(Mt 18, 23 k.), örökségről (Lc 15, 12 k), adósságról 
(Mt 18, 24 k.; Lc 7, 41; 16, 5) és adósságlevélről (Lc 
16, 6), kamatkeresésről (Lc 6, 34 ; 7, 41), tékozlás 
mellett (Lc 15, 12 k.) takarékosságról (Lc 15, 8, az 
elveszett drachmát kereső nő; de nem fukarságról: 
Mt 26, 6, Mária kenése Mc 12, 41; Lc 21, 1 és a 
szegény asszony két fillére), adófizetésről (Mt 22, 15 ; 
Mc 12, 13; Lc 20, 20 k. — Péter halfogása Mt 17, 
24). Feltűnő, hogy Jézus, a ki mint láttuk ács volt, 
ácsokat sohasem említ, ámbár említ fejszét (Mt 3, 
10), szálkát és gerendát (Lc 6, 42), ekét (Lc 9, 62), 
jármot (Mt 11, 29 k.; Lc 14, 19), vékát és ágyat (Mt 
5, 15; Mc 4, 21; Lc 11, 33). 

Mikor Jézus minderről beszél, semmi előítéletet 
vagy elfogultságot nem árul el. Szeme derülten és 
rokonszenvesen néz a körülötte nyüzsgő világ külön-
féle munkásaira. Egynek mestersége ellen sincsen 
rosszaló szava ; korholásai vagy a mesterségben való 
tunyaságra, vagy a mesterséggel való visszaélésre 
vonatkoznak. Bizonyos, hogy a föntebb elősorolt 
tárgyak és foglalkozásmódok egy része Jézus beszé-
deiben csak alárendelt szerepet visz és merőben 
díszítésre, élénkítésre szolgál ; de mások egy-egy 
hasonlatnak vagy elbeszélésnek gerincét képezik s 
mint ilyenek a legszentebb személyeknek és dol-
goknak szemléltetésére szolgálnak. így Jézus a mennyei 
Atyát is földművesnek (Io 15, 1) és ültetvényesnek 
(Mt 15, 13) nevezi; saját magáról különböző helyeken 
azt mondja, hogy ő magvető (Mt 13, 37), pásztor 
(Mt 25, 32 k.; 26," 31; Mc 14, 27), orvos (Lc 4, 23), 
szőlőtőke (Io 15, 1) s mi az ő jármában dolgozunk 
(Mt 11. 29 k ) ; a mennyekországa háló, szántóföld, 
szőlő, aratás, mustármag, kincs és gyöngy, melyet 
drága áron is meg kell venni; az angyalok aratók 
(Mt 13, 39); az apostolok emberek halászai (Mc 1, 
17; Lc 5, 10) stb. Mindebből látható, hogy ámbár 
Jézus szeme előtt elsősorban az a magasabb rangú 
munka lebeg, melynek közvetlen célja Isten dicső-
sége és a lelkek üdvössége, de tanítása azért föl-
tételezi a különféle hivatásos munkákat is, mint a 
melyek keretében kell megvalósítanunk azt a ma-
gasabb rendűt. A kísértőnek a pusztában nem azt 
válaszolja, hogy az ember csak Isten igéjével él, 
hanem azt, hogy nemcsak kenyérrel, de Isten igé-
jével is (Mt 4, 4; Lc 4, 4). 

4. Arra, hogy az ember megkeresse mindennapi 
kenyerét, nem kell külön buzdítania, mert erről 
eléggé gondoskodik a táplálkozási ösztön, a bírásnak 

1 Egyszer azonban a vámosokat mint olyanokat említi, 
akiknek erkölcseinél többet vár tanítványaitól. Rosszat akkor 
sem állít róluk, csupán kevésbbé tökéletest: Si enim dili-
gitis eos, qui vos diligunt, quam mercedeni habebitis? nonne 
et publicani hoc faciunt? Mt 5, 46. 
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vágya és a család szeretete. Mint erkölcstanítónak 
első sorban azzal kell foglalkoznia, hogy ezeket a 
természetes ösztönöket jogosult határaik közé szo-
rítsa és megnyirbálja oly pontokon, a melyeken 
ellentétbe jutnak Isten dicsőségével s a lélek üdvös-
ségével, valamint hogy azokba emberhez illő maga-
sabb tartalmat öntsön, mintegy nemesítse és át-
szellemítse. A munka bizonyos határokon túl árt a 
testnek, a lelket pedig elvonja magasabb eszményeitől, 
Istentől és végső céljától, anyagiassá, érdessé, szív-
telenné, sőt cinikussá teszi. Az erkölcstanítónak a 
munkát mint természetest föltételeznie szabad, de a 
munka erkölcsi veszélyeiről hallgatnia nem lehet. 
Jézus, mint láttuk, rokonszenvet mutatott a keres-
kedéssel szemben, de mikor a kereskedés Isten há-
zának csendjét verte föl, föl kellett emelnie tiltakozó 
szavát (Io 2, 13 k.; Mt 26, 12 k.; Mc 11, 11 k.; Lc 
19, 45 k.); ez tehát nem elitélése a kereskedésnek, 
hanem a vele űzött visszaélésnek. Jézus gyakori 
beszédei a szántás-vetésről, szőlőművelésről, kerté-
szetről, halászatról, építkezésekről, kereskedésről, 
talentumokról, bankárasztalról, kamatkeresésről mu-
tatják, hogy a tisztességes szerzés ellen kifogása 
nincsen; de mikor valaki mezőgazdasági munkái 
miatt Isten hivó szavát nemcsak elfelejti, de annak 
egyenesen ellenáll (Lc 14, 16 k.), vagy gazdag'odási 
vágyát eszköz helyett végcéllá avatja, mint az a bi-
zonyos gazdag ember (Lc 12, 16 k.), ezt Jézusnak 
keményen el kell Ítélnie. Erkölcsi veszedelmek a 
gazdagsággal is járnak, de a szegénységgel is: pau-
pertas meretrix. A gazdagsággal azonban több vesze-
delem jár, mint a szegénységgel, mert nemcsak el-
ernyeszti a testi és erkölcsi erőket, hanem mintegy 
függetlenít Istentől, a magunk talpára állít és gond-
jainkat oly mértékben igénybe veszi, hogy szemünk 
minduntalan a földre tapad. Már az egyszerű böl-
cselőiélek is, még inkább a vallásos lélek, nem bir 
szabadulni attól a benyomástól, hogy a gazdagság 
tövises akanthos, a mely fogva tartja a lelket és 
szabad mozgásában gátolja. A szegény ember sza-
badabb ; egyik veszedelme azonban, hogy nyomasztó 
szegénység esetén mások karjaiba veti magát, a 
másik pedig, hogy kétségbeesik Isten gondviseléséről. 
A tapasztalás azt mutatja, hogy a vallás mégis jobban 
virágzik a szegények, mint a gazdagok köreiben. 

Jézus egyaránt foglalkozik a gazdagság és a 
szegénység veszedelmeivel; az ő evangéliumából a 
gazdagság elvi elitélését és a szegénység elvi föltéte-
lezését az üdvösséghez kiolvasni nem lehet; ő nem 
ebionita. A szegénység veszedelmeire utal, mikor a 
mézők liliomait és az ég madarait állítja elénk. (Mt 6, 
25; Lc 12, 22 k.). Nem akarja, hogy az élet gondjai 
megőröljék lelkünket és mindent magunktól adva, 
elfeledkezzünk Isten gondviseléséről. A hasonlatnak 
találó pontja nem a munkátlanság, hanem az emésztő 
gondoktól való benső függetlenedés. Igaz, hogy az 
égi madarakról, a hollókról, a liliomokról azt is 

mondja, hogy nem fáradoznak, nem fonnak, nem 
vetnek, nem aratnak, csűrökbe nem gyűjtenek, de 
már Jézusnak a házi munkákkal, a földmüveléssel és 
a szőlőműveléssel szemben másutt elfoglalt rokon-
szenves helyzetéből is következtethetjük, hogy e 
szavakkal nem akar dologtalanságot tanítani. De 
magából a kérdéses helyből is az következik, mert 
ez a hasonlat oly következtetésnek képezi alapját, 
mely a kisebbről a nagyobbra történik: quantomagis 
vos modicae fidei? (Mt 6, 30; Lc. 12, 28). Nem azt 
mondja tehát, hogy ne fáradozzatok, ne fonjatok, ne 
vessetek, ne arassatok, csűrökbe ne gyűjtsetek, mert 
a madarak és liliomok ezt nem teszik; hanem azt, 
hogy ha Isten el nem hagyja a dologtalan növénye-
ket és állatokat, bízzatok benne, hogy titeket, ha 
fáradoztok, még kevésbbé fog elhagyni. Loisy tehát 
teljesen félreérti Jézust. Amit ezen példabeszéd végére 
tesz, minden azt mutatja : Nolite ergo soliciti esse 
in crastinum (Mt 6, 34), A görög ige ((leptjiváw) is 
nem a külső dolgot jelenti, hanem a belső gondot 
és tépelődést; nem azt mondja tehát Jézus, hogy 
füvek és verebek módjára a holnapért ne dolgoz-
zunk, hanem hogy ne tépelődjünk. Sőt hogy csak a 
tépelődéstől óv, és nem a munkával járó gondtól és 
fáradságtól, a záradék mutat ja: Crastinus enim dies 
solicitus erit sibi ipsi, suílicit diei malitia sua. 

Még gyakrabban óv azonban a gazdagsággal járó 
veszedelmektől. Ezen helyek közül leginkább fenn-
akadtak azon, a mely szerint a gazdag nehezebben 
jut be a mennyországba, mint a teve átmegy a tű 
fokán (Mt 19, 24; Mc 10, 25; Lc 18, 25). Az alkal-
mazott hasonlat első tekintetre elárulja hipperbolikus 
jellegét.1 Sokan enyhíteni akarták és pedig vagy úgy, 
hogy a tevéből hajókötelet csináltak (xàpjÀoç, xà[uXoç), 
vagy úgy, hogy a tüfokát kis kapunak magyarázták; 
de eltekintve attól, hogy a tevének elnyeléséről is 
szó esik az evangéliumban (Mt 23, 24), minden jel 
arra mutat, hogy ez a hasonlat a régi keleten köz-
mondás volt a nagy nehézségek jelzésére (Talmud 
és Korán, Sur. 7, 38).2 A hasonlat szószerint azt jelen-
tené, hogy a gazdagnak lehetetlen bemenni a menny-
országba. De ha arra gondolunk, hogy közmondásos 
eredetű, akkor a túlzást tetemesen le kell szállítanunk ; 
mert a közmondások a gyakran történőt általánosít-
ják és pedig átlag a legkirívóbb, szélsőséges alakban. 
Hogy Jézusnak ezen mondásairól teljesen jogosultan 
vesszük fel a lehetetlenség helyett a nagy nehézségei, 
a szöveg összefüggése mutatja. Mind a három szinop-
tikusnál ezt a mondatot másik előzi meg, a mely 
szerint a gazdag (a pénzes) embernek egyszerűen 
nehéz (minő nehéz!) a mennyekbe bejutnia. Ez után 
a mondat után következhetik egy másik, mely köz-

1 Ilyen hiperbolikus jellegű Jézusnak az a mondása is, 
hogy a kitől tojást kérünk, az csak nem ad nekünk skorpiót. 
(Lc 11, 12). 

2 Kereszty. Vitás evangeliummagyarázatok. M. Sión 1895. 
173. k. — Benzinger, Realencykl. f. prot. Theol.3 IX. 731. 
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mondásos nagyítással igen nehéznek mondja a dol-
got, de nem következhetik olyan, a mely lehetetlen-
nek állítja. Hasonlóan a kérdéses mondat után is 
Jézus az aggódó tanítványoknak mind a három szi-
noptikusnál azt mondja, hogy a mi lehetetlen az 
embereknek, az lehetséges Istennek.1 

Hogy a tékozló fiúról szóló példabeszéd (Lc 15, 
12 k.) a tékozlónak becézgetése dacára sem jelenti a 
munkátlanság dicséretét, mutatja a fiú bűnbánata és 
Jézusnak másik példázata a dolgos és a dologtalan 
fiúról (Mt 21, 28). A hasonlat ütköző pontja nem a 
dologtalanság, hanem a bűnbánat és a bűnbocsánat. 

Hogy a kevesebbet dolgozó szőlőmunkások (Mt 
20, 10 k.) is olyan bért kapnak, mint azok, kik az 
egész nap terhét és hevét szenvedték, szintén nem a 
munka értékének lebecsüléséből folyik, hanem abból, 
hogy a ki hivatásának a hivó .szándéka és maga 
erői szerint megfelel, szintén ugyanazon menny-
országnak lesz részese. A mennyei és a földi bér 
különböző természetű dolgok, de abban találkoznak, 
hogy a munkásokat kereső szabadon szerződik a 
munkásokkal és ugyanazt a bért tetszése szerint adja 
a kevesebbet dolgozónak is. Főgondunk a munka 
becsületes végzése legyen, a jutalomról biztosak 
lehetünk, ha munkánknak kevesebb tér nyílt is. 

Hogy Jézus a dolgos Márthával szemben a lábai-
nál ülő és őt hallgató Máriának ítéli a pálmát, nem 
jelenti a házi munka elvetését (Lc 10, 38 k.). A latin 
szöveg szerint Mária a legjobb (optimam) részt válasz-
totta magának, a mi megengedi, hogy Mártha is jót 
tett; a görög szöveg szerint Mária a jó részt válasz-
totta, a mi árnyékot látszik borítani Mártha cselek-
vésére. De nem a munka az, amit Jézus kifogásol, 
hanem a túlzott és izgatott munka, és pedig épen 
abban a pillanatban, mikor Az van a háznál, a ki 
az élet igéit hirdeti, (sollicita es et turbaris erga 
plurima, jiep'.jivâç -/.ai Sopoßa^ nspi tloXXá). Mártha rosz-
szul választotta meg gondjainak számára az órát és 
a Jézus által nyújtott szellemi élvezet helyett gazd-
asszonyi pedanteriával csak a neki nyújtandó étkezésre 
gondolt; ez méltán sérthette Jézus gyöngédségét, a 
ki az asztal örömeire nem fektetett súlyt és tanít-
ványai is néha kalászcsipegetéssel tüntették el éhsé-
güket (Mt 12,1) ; még nagyobb tapintatlanságot köve-
tett el azonban Mártha az által, hogy még nővérét 
is el akarta vonni Jézustól. — Hogy Jézus adott 
alkalommal elfogadta a vendégszeretetet, arra számos 
példánk van; azt is tudjuk, hogy dacára elvének, 
mely szerint nem szolgálatot keres, hanem szolgá-
latot ad, mégis elfogadta, hogy egyes nők neki vagyo-
nukkal szolgáljanak (Lc 8, 2 k.). 

1 Csak mint merő anekdotát jegyzem ide, hogy az apo-
krif Andrásakták egyik részletében Péter apostol egy Onesi-
phorus nevü gazdag embert azáltal térít meg, hogy előtte 
többször átbujtat egy tűfokán egy tevét (Péter és András 
apostolok aktái, görög, szláv és ethiops nyelven, Bardenh. 
Gesch. der altkirchl. Litt. I. 435.) 

Ez az utóbbi példa mutatja, mennyire óvakod-
nunk kell attól, hogy Jézusnak bizonyos erkölcsi 
előírásait az egész evangélium hátteréből kiszakítsuk 
s nekik oly magyarázatot adjunk, amelyből hiányoz-
nék e mérséklet. Jézus azt is mondta, hogy a ki 
téged jobbodon arcul üt, nyújtsd neki balodat is 
(Mt 5, 39); de mikor Annás házánál a szolga arcul-
ütötte, nem olvassuk azt, hogy szószerint így tett 
volna, hanem azt, hogy felséges nyugalommal kér-
dezte: Ha rosszul beszéltem, igazold be; ha jól, miért 
ütsz? (Jo 18, 22 k). Erre kell gondolnunk akkor is, 
mikor fülünkbe cseng valami, mintha Jézus azt 
kívánta volna, hogy vagyonúnkról mondjunk le. 
Jézus ezt parancsolatképen sohasem irta elő. Ahol 
róla beszél (Mt 19, 29; Mc 10, 29), a tizenkettőhöz 
szól, a kiket hivatásuk miatt tényleg kiszólított körük-
ből és azt mondja, hogy akik ugyanezt megteszik, 
már e földön százszorosát nyernek, még földekben 
is, azontúl pedig az örök életet; tehát még ezeknél 
sem zárja ki a vagyont. A gazdag ifjútól is eleinte 
csak azt kívánja, hogy a parancsolatokat tartsa meg; 
a vagyonlemondást csak akkor említi, mikor az ifjú 
a magasabb tökéletesség utáni vágyának ad kifeje-
zést (Mt 19, 16 k ; Mc 10, 17 k ; Lc 18, 18 k.). Másutt 
persze nem mondja magához méltónak azokat, akik 
atyát, anyát, fiút, anyóst, menyet ő érette elhagyni 
nem akarnak (Mt 10, 34 k.); ide valószínűleg oda 
kell érteni a vagyont is, mint amely a Mt 19, 29 és 
Mc 10, 29 helyeken ezekkel együtt soroltatik el. De 
ezt csak úgy lehet érteni, hogy előállhatnak esetek, 
mikor csak Isten és a vagyon között eshetik válasz-
tás, aminő helyzet a vértanukra nézve előállott, de 
ma is előállhat. A szívnek tehát nem szabad vagyonba 
elmerülnie, mert ahol a kincsed, ott a szived. Ilyen 
értelemben hirdeti Jézus a lelki szegénységet (Mt 5, 
3). Hozzátehetjük, hogy akiket Isten oly hivatással 
tüntet ki, a melyben a vagyon akadályul szolgál, 
azokra nézve kötelesség a vagyon elhagyása. Ezért 
szomorodott meg Jézus a gazdag i f jún; ilyen hivatott 
lélek volt az az Írástudó is, kinek Jézus azt mondotta, 
hagyja a holtak eltemetését a holtakra (Mt 8, 18 k ; 
Lc 9, 57 k.). Zubriczkij Aladár dr. 

Az egyház és a régi népvallás maradványai. 
Minden kutatónak, ki a népek kulturtörténelmé-

vel, vagy a vallások történelmével foglalkozik, sze-
mébe ötlik a keresztény vallás gyors és mély refor-
máló hatása a népek lelkében. Csak isteni mű ter-
jedhet el ily gyorsan és verhet ily mély gyökeret. 
Csak isteni tanok adhatnak az emberi elme minden 
kínzó kérdésére kielégítő választ, csak azok óvhatják 
meg szivünk egyensúlyát örömben és bánatban, csak 
isteni intézmény mutathat emberi méltóságunknak 
megfelelő summum bonum-ot és láthat el a feléje 
irányuló törekvésünkben szükséges belső erővel. 

A kath. egyház erejének azonban még más titka 
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is van. Bölcs belátással ki tudta választani a népek 
lelkében azokat az értékeket, melyekre tanai tiszta-
ságának veszélyeztetése nélkül ráépíthette a legszebb 
vallás szentélyét. Mint a paedagogusok mintaképe 
áll előttünk, számolt a befogadó alannyal, melynek 
nagyon alapos ismeretére törekedett, miről a térítési 
korszak számos jelensége tanúskodik. Hogyan lehet-
séges mégis, hogy a régi (nem keresztény) népvallás 
nagyon sok maradványa még ma is (öntudatosan 
vagy öntudatlanul) él a nép körében? A délmagyar-
országi suevomagyarokra nézve bőséges bizonyítékkal 
szolgálhatok e tekintetben s minden, a mit mondok, 
rájuk vonatkozik. (Más valaki más nyelvűeknél is 
talán hasonló eredményre fog jutni.) 

Az említett baj oka nem kereshető a nép lel-
kébe ültetett új vallásban, mert ez — mint nagyon 
könnyen bebizonyítható — kielégítheti a külső és 
belső embert ; de nem kereshető az új isteni tanokat 
magába fogadó alanyban sem, mert ez a tapasztalat 
szerint nagy tisztelettel és bizalommal veszi körül a 
lelke gondozásának teljes odaadással élő papot és 
élő hitre törekszik. Vakmerő állítás volna tehát az, 
hogy a papság egyáltalában nem törődik a régi val-
lás ezen maradványaival ; ha akad is ilyen, bizonyára 
kevés. Elvétve előfordul ugyan olyan is, ki nem nézi 
jó szívvel, ha más valaki foglalkozik a néppel ily 
irányban; eljárása menthető, de nem helyeselhető. 
A harmadik csoport egyik része — a papság zöme — 
mint hivatásos népnevelő, a babona kiirtására törek-
szik, másik része pedig, melyhez nemcsak a kath. 
papságnak, de legtöbbször a kath. világiaknak sincs 
semmi közük, a babonával együtt a vallás kiirtására 
is törekszik. 

Az utoljára említett, a «népfölvilágosító» frázi-
saiban tetszelgő elemmel bővebben nem kívánok 
foglalkozni. Gyümölcséről ismerjük meg a fát. Ott, 
ahol ezen legújabban föllépő elem eszméi elterjed-
nek, található a legtöbb házasságtörés, családi per-
patvar, pör a rokonok közt stb., sőt babona modern 
köntösben. Tehát eljárásuk a babona kiirtásának 
helyes módja nem lehet. 

Avval a véleménnyel, mintha az elterjedt babona 
nagyon is ártatlan volna, már szembe kell szállnunk. 
Nincs szándékomban most ethnographiai dolgozattal 
(ilyenre is rákerül a sor) előállnom, csak a délvidéki 
suevomagyarok néphitének néhány jellemző vonását 
akarom említeni gyűjtött adataim alapján. 

A nép hisz a fatalizmusban ; azt hiszi, hogy 
mindennek, a mi az emberrel történik, a sors ren-
delése miatt úgy kell történnie, a mint történik, 
ember ezen nem változtathat. Hol van itt a személyes 
Isten gondviselő működésébe vetett h i t? Hol marad 
az ember szabad cselekvő képessége, mely megadja 
tettünknek az értéket? Pedig az ember szabad aka-
rátát tanácsos nagyon erősen hangsúlyozni, mert egy 
helyen már azt tapasztaltam, hogy a sorsot a «nép-
fölvilágosítók» Isten mindenható akaratával helyet-

tesítik, mely ellen gyönge emberi akaratunkkal tehe-
tetlenek vagyunk. így aztán Isten mindenható akarata 
szerint cselekszik az is, ki hamisan esküszik. 

A sorsnak titkos konyhájába ezen néphit szerint 
bele lehet tekinteni álmok megfejtésével, kártyavetés-
sel, babdobással és természetes eseményekből történő 
jóslással. A kath. vallás melyik tana ruházza föl az 
említetteket azzal a tévmentes hatalommal, hogy a 
jövendő kipuhatolására alkalmasak? Ebből már 
következik, hogy sem a józan ész, sem az említett 
tárgyakban rejlő erő nem minősítheti azokat olyanok-
nak. Okát ennek a vélekedésnek csak a régi nép-
vallásból lehet megfejteni. 

De az a józan ésszel és szent vallásunk egész 
szellemével ellenkező hit is el van terjedve, hogy 
léteznek asszonyok, az ú. n. boszorkányok, kiket 
rendesen magas koruk és visszavonultságuk miatt 
oly erővel és természettel lát el, hogy másoknak 
egészségükben és jószágaikban kárára törekesznek. 
A néphit szerint állatok képében is megjelenhetnek; 
gyógyíthatnak, szóval csodás dolgokat művelhetnek. 
Vájjon mi köze mindennek a kath. valláshoz? 

Az ú. n. ráolvasások (Brauchsprüche) sem min-
dig olyan ártatlanok és legritkább esetekben imád-
ságok. Tartalmukban néha pogány istenekre, vagy 
symbolumaikra történik utalás, a mint ez a jégeső 
elleni védekezésnél is előfordul. (Dovar, a tölgy, 
balta, tűz, nap- és holdmegszemélyesítés és hozzájuk 
való fordulás stb.) Igaz, hogy mindegyik ráolvasás 
végén valamiféle imádság van, de a közhit úgy fogja 
föl, hogy ha többet vagy kevesebbet imádkoznak, a 
ráolvasás vagy nem segít, vagy a ráolvasó kapja meg 
a betegséget; néha meg csak kiterjesztett kezekkel 
lehet imádkozni. Tehát még az imádságba is bele-
keverődhetik babona. S így tovább. 

Ezek tagadhatatlan tények s a nép lelkében 
meghamisítói a kath. vallás tisztaságának, a miért 
igaza van a papságnak, hogy küzdeni kell a babona 
ellen. 

Az efféle küzdésnek kétféle módját tapasztaltam: 
vagy gúnyolódással igyekeztek a babona kiirtására, 
vagy tilalommal. Nem egészen helyesen. A gúny 
nyomában elkeseredés járhat, a tilaloméban eltitko-
lás, de a babona megszűnése nem. Ha valami badar-
sággal találkozunk, akkor az ilyen babona értelmet-
lenségét a nép életéből vett konkrét példákkal, ér-
vekkel kell bemutatnunk ; ha azonban a mag esetleg 
jó s csak járulékai minősíthetők babonának, akkor 
ezt az értékes magol salakjától meg kell tisztítanunk 
és a kath. vallás erősítésére fölhasználnunk. Ennek 
módja csakis összehasonlítás lehet a kath. vallás 
igazságaival, úgy hogy itt a régi nézetek átalakításá-
ról és föltétlen, örökké való értékek helyettesítéséről 
van szó, a mi a nép józan gondolkodásmódja mel-
lett legtöbbször biztos eredményre vezethet. 

A babona elleni küzdésnek megjelölt módja 
azonban csak úgy lehetséges, ha a papság a helyi 
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babonákat ismeri, valamint vonatkozásaikat is egyéb 
néprajzi ismeretekhez. Nagyon szükséges volna tehát, 
hogy a szemináriumokban a leendő papoknak ethno-
graphiát adjanak elő és pedig különórában, mert a 
pasztorális tanórának alig lehet rá érkezése.1 Videant 
consules ! Mert ez a népnek megsebezhető pontja, 
melyet ellenségeink nagyon ügyesen kiaknáznak 
szent vallásunk ellen ; a babona értelmetlenségét 
bizonyítgatják és az ő logikájukkal a vallást azzal 
egyenrangúnak mondják. Következtetésük eredménye 
aztán világos. Schiff József dr. 

gyházi Budapes t . Magyarország teste-lelke, mindene vesze-
láp- delemben. — Nincs a világon nemzet, nincs e fötdkerek-
, ségen ország, melynek élete ellen annyi ellenség lesel-

om/j . j-ednek, melynek életefáján annyi káros féreg rágódna, 
mint ezt Magyarország kénytelen tapasztalni. Jobbról-
balról, elül-hátuI, fennt-lennt, kívül-belül csakúgy hem-
zsegnek az ország vesztére törő ellenséges elemek. 

A Katholikus Tanáregyesület imént végződött ezidei, 
sorrendben harmadik közgyűlése előtt Miklóssy István 
gimnáziumi tanár (a budapesti VII. ker. István-úti 
állami főgimnázium lelkes tanára) a legnagyobb vesze-
delemről, mely Magyarországot fenyegeti, rántotta le a 
leplet. Feltárta az ország szeme előtt a veszedelmet, mely-
ben Magyarország elemi, közép- és főiskolai ifjúsága a 
vallás és haza ellen agyarkodó szabadkőműves össze-
esküvés támadása következtében forog. Vannak, kik 
Magyarországnak állami önállóságát, vannak, kik területi 
épségét, gazdasági fejlődését támadják, vannak, kik más 
és más oldalról ostromolják ezt a szerencsétlen országot. 
A szabadkőművesség az ország lelkét, az ő éltető szelle-
mét — a valláserkölcsöt s a hagyományos hazafiúi és nem-
zeti szellemet választotta ostroma tárgyává s el van kono-
kul tökélve arra, hogy ebből az országból az ősi keresztény 
vallásos szellemet s a hagyományos nemzeti, hazafias 
érzelem-világot, ha másképp nem megyen, erőszakkal 
is kiirtja. Ma még erőszaktól tartani nem lehet; a 
hatalom még nem került a szabadkőműves összeesküvés 
kezébe. Most még a csábító verbunkos munka folyik, 
már nem alattomban, hanem nyíltan, lapokban, folyó-
iratokban, e célból alakult egyesületekben, evégre tartott 
lázító és izgató előadásokban. 

Erről a gonosz munkáról rántotta le Miklóssy tanár 
bátran, férfiasan a leplet. Hatalmas szózata nagyban 
hasonlít ahhoz a véres kardhoz, melyet őseink, midőn 
a haza veszedelemben forgott, a nemzet talpraállítására 
az országban szertehordoztattak. Hasonló ez a vész-
kiáltás a római konzul «Hannibal a portas» felkiáltá-
sához. Itt ugyanis szintén már nem tanakodni, hanem 
tenni kell, tenni gyorsan és közös erővel országszerte. 

Hogy miről van a szó, arra nézve a jövő korra 
való tekintetből is jónak látjuk Miklóssy tanár úr 
szózatának záró részét, indítványával együtt, szóról-
szóra közölni. «Ezek után, így szól a történeti nevezetes-
ségű tanári nyilatkozat záró szava, látva azt, hogy a 
szabadkőműves páholyokban tiporják a vallást, az Isten 

1 A babonával részletesen az ethikában foglalkoznak. 
Szerk. 

fogalmát ; látva azt, hogy a haza fogalmát, a nemzeti 
érzést lekicsinylik, sőt ócsárolják; látva azt, hogy titkon 
szervezett szabadkőműves tanítók és tanárok révén a 
hitetlenséget és liazafiatlanságot akarják minden rangú 
és rendű iskolánk ifjúságába beplántálni : bátorkodom 
a mélyen tisztelt közgyűlést tanítói és nevelői munkánk 
nélkülözhetetlen és gonoszul megtámadott fundamen-
tumának, a valláserkölcsi és hazafias nevelői irányzat-
nak megvédésében tettre szólítani. Az nem volna ele-
gendő, de nem is volna hozzánk méltó, ha mi a vallásos 
és hazafias tanítás gonosz megtámadtatásának tudatá-
ban pusztán lelkünk fájdalmát panaszolnók el. Nem ! 
Nekünk vallásunk nyújtotta nyugodt öntudatunkat, 
magyaros érzésünk nyílt, határozott és férfias elszánt-
ságát belé kell vinnünk a gyáván és titkon szervezkedő 
szabadkőműves és szabadgondolkodó tanárok szította 
szellemi harcba, mert tétlenségünk lehetővé tenné a 
vallásos eszmének, a hazafiúi érzésnek leszorítását arról 
a piedesztálról, amelyre őket lelkünkben fölemeltük. 

Mi, vallásosan és hazafiasan érző tanárok, áthatva 
vallásunk irányító isteni eszméitől, azt valljuk, azt tud-
juk és azt érezzük, hogy tanítói és nevelői munkánk 
teljesítése közben az isteni eszmét nem helyettesíthet-
jük, nem pótolhatjuk semmiféle fényes, ragyogó és 
elkápráztató emberi eszmével. Úgy érezzük, hogy őseink 
vérével megszentelt történelmi hagyományaink nem lehet-
nek olyan hivalkodó, de magyar történelmi hagyo-
mányokkal bizonyára nem rendelkező jövevények pré-
dája, a kik történelmi hagyományainkat nem akarják, 
de talán nem is tudják az iskola szempontjából, a 
magyar nemzet szempontjából értékelni. 

Ezek után, ha kitűzött célomat — a mely abból 
állott, hogy a mélyen tisztelt közgyűlés figyelmét iskolai 
életünket fenyegető veszedelmes tünetekre ráirányítsam — 
sikerült némileg megközelítenem, úgy nem kételkedem 
benne, hogy akkor határozati javaslatom elfogadásával 
tanítási és nevelési alapelvünk oltalmára — a szabad-
kőműves és szabadgondolkodó aknamunkával szemben 
védőbástyákat emelhetünk. 

Határozati javaslatom a következő : 
1. Fejezze ki a közgyűlés megbotránkozását afölött, 

hogy a szabadkőműves páholyokban, a sajtóban, egye-
sületekben, laikusok a pedagógusok egy csoportjával 
szövetkezve, azon munkálkodnak, hogy minden rangú 
és rendű iskolánkból a vallástan, továbbá tanítói és 
nevelési eljárásunk alapja, a valláserkölcsi alap, kikü-
szöböltessék ; fejezze ki a közgyűlés fölháborodását és 
tiltakozását afölött is, hogy titkon szervezkedő tanítók 
és tanárok egy csoportja célul tűzte ki, hogy bent az 
iskolában nemzeti hagyományainkat ferde világításban 
tárják föl a magyar itjúság előtt. 

2. Mondja ki a közgyűlés, hogy tekintettel a föltárt 
veszedelmekre, köriratban kéri föl az összes katholikus 
középiskolai tanárokat, ragadjanak meg minden alkal-
mat arra, hogy a katholikus ifjakat tiszta keresztény 
és hazafias szellemben, a vallásosság buzgó gyakorlatá-
ban, jó erkölcsben és magyar nemzeti érzésükben meg-
erősítsék. 

3. Mondja ki a közgyűlés, hogy memorandumban 
fogja kérni a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy 
az ifjúság lelkületét fenyegető minden veszéllyel szem-
ben mélyen vallásos és hazafias lelkével erősítse tanítói 
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és nevelői munkánkat, hasson oda, hogy szabadkőműves 
és szabadgondolkodó tanárok aknamunkája révén a 
katholikus és hazafias szellemet iskoláinkban hanyat-
lás ne érje, hanem a nemzetföntartó keresztény irány 
minden tényező részéről tiszteletben részesüljön és a 
nevelés munkájában érvényesüljön. 

4. Küldjön ki a közgyűlés a memorandum és a 
körirat megszerkesztésére három tagú bizottságot.» 

Én azt hiszem, hogy ezek után már mindenki 
világosan látja, hogy miről van itt a szó. Magyarország 
lelke, éltető szelleme van megtámadva. Hálás köszönet 
az indítványtevőnek s a tanári közgyűlésnek, hogy a 
dolgot megmozgatták. Ámde az országos támadás or-
szágos visszaveréséhez sem bizottság, sem emlékirat, 
sem miniszter, sem tanári kar, sem külön sem együtt-
véve, nincs arányban. Itt most az egész országnak meg 
kell a maga életének védelmére mozdulnia. Ha most a 
támadást vissza nem verjük : az istentelenség ráül az 
ország nyakára mint Franciaországban. Gyűléseket kell 
tartani az egész országban, minden városban és faluban 
és megszólaltatni a szülőket : akarják-e, hogy gyerme-
keiket az iskolában meggondolatlan emberek őseink 
hitéből és erkölcséből kivetkőztetett istentelen és haza-
flatlan csőcselékké tegyék. Ha ettől irtóznak a szülők, 
emeljék fel tiltakozó szózatukat faluról-falura, városról-
városra egymásután gyors futamban. A katholikus egye-
sületek pedig szintén vállaljanak szavatosságot vala-
mennyien a Kath. Tanáregyesülettel az ország ősi 
keresztény és hazafias szellemének védelmére. 

Győzni csak nagy egyetértéssel és összetartással lehet 
ebben az ügyben ! Tenni, tenni kell, míg nem késő ! 

* 
B é c s . A katholikus hivek tömörítése céljából — 

Nagel dr. érseki coadjutor főpásztori levelet intézett a fő-
megye területén alakult katholikus egyesületekhez, azzal a 
felszólítással, hogy «ha a katholikus ügynek szolgálatokat 
tenni és a főpásztor oltalmában és áldásában részesülni 
óhajtanak», akkor alapszabályaikat megerősítés végett, az 
egyleti tagok számával együtt, a főegyházmegyei hatóság 
elé terjeszteni el ne mulasszák azután, ezentúl pedig 
az egyesület életében előforduló nevezetesebb esemé-
nyekről jelentést tegyenek. A főegyházmegyei hatóság 
ezentúl maga is külön egyesületi levéltárt fog fentartani, s 
minden plébániában szintén külön jegyzékeket kell 
vezetni a kath. egyesületekről s a levéltárban az ide 
vonatkozó aktákat külön kell készenlétben tartani.1 

A plébánosoknak ezentúl minden esztendőben legalább 
egyszer kell az egyesületeket meglátogatni, de egész esz-
tendőn át figyelemmel kell azokat kisérniök és támo-
gatniok. Esperesek a kerületben levő plébániák kánoni 
látogatásakor kötelesek lesznek különös figyetmet for-
dítani az egyesületi élet állapotára s erről szintén jelen-
tést kell tenniök. Ezenfelül a főegyházmegyei hatóság 
külön e célra kinevezett érseki biztosokkal fogja a fel-
ügyeletet végeztetni a kath. egyesületek működése felett. 

Föltétlenül helyes, sőt kitűnő főpásztori intézkedés. 
Már régen meg kellett volna tenni. Havaiamely egyesület 
magát katholikusnak nevezi, hál akkor következetesen 
legyen igazán katholikus. Ez annyira rendjén van, hogy 

1 Vajha mindez nálunk is minden egyházmegyében, a hol még 
nincs, megvalósulna. 

rendjénvalóbbal képzelni sem lehet. És a szabadelvű 
világ és ennek szócsöve a szabadelvű sajtó kigyót-békát 
kiált Nagel koadjutorra, hogy így meg amúgy államot 
akar csinálni az államban, s beleütközött az «osztrák 
állam alaptörvényeibe» stb. Hiába mondja a katholikus 
sajtó : egyházi belügy ez a dolog; a szabadelvüség vakon 
rohan az önkény és a megcsökönyösödött osztrák állam 
omnipotentiája útján tovább. «Stat pro ratione voluntas». 
Igazi «úri morál». 

* 

Rasta t t . (Báden nhgség.) Lázítás forradalomra a 
kaszárnyában.— «Omnia iam fiunt, fieri quae posse nega-
bam». A «Gottesfurcht und fromme Sitten»-ek hazájá-
ban, Németországban, még pedig ennek is a «minta-
államá»-ban, Bádenben, a minapi karácsonyi ünnepek 
alatt óriás riadó volt a kaszárnyákban. Az a hír keringett, 
hogy a német császár születésnapjára olyasvalami készül 
Németországban, a minő Portugáliában történt. Termé-
szetes, hogy a közeli jövőt tekintve, ez Németországban 
lehetetlenség, a híresztelés tehát csak vak lárma volt. 
A bádeni kormánynak a lelkiismerete azonban oly-
annyira nyugtalan, hogy a vak lármának is vakon felült 
és elrendelte a kaszárnyákban a legszigorúbb házkuta-
tást. Szociáldemokratikus röpiratok után kutattak, a 
melyekben állítólag az volna sugalmazva az alantas 
katonaságnak, hogy csak rajta, mondják fel az engedel-
mességet a feljebbvalóknak, ne féljenek, mert bántódá-
suk nem lesz, sőt gondoskodni fognak róluk. 

Mikor katonáéknál valamit igazán szigorúan vesz-
nek, elképzelhetni micsoda kíméletlenség fejlődik ott ki. 

Karácsony másodnapját a bádeni, legalább is a 
rastatti katonaság örökké meg fogja emlegetni. Szabad 
napjuk volt, mert ünnep volt a katonáknak, de azt 
áristomnál is rosszabb sorsban voltak kénytelenek átélni. 
Ki kellett forgatni minden katonának még a szalma-
zsákját is, hogy nincs-e ott valami szociáldemokrata 
röpirat. De nemcsak a kaszárnyákban volt riadalom ; 
fölverték a magánházak nyugalmát is, a hol altiszti 
rangban szolgáló katona lakik. Legkegyetlenebb sors 
jutott osztályrészül azoknak a katonáknak, kik otthon 
töllött karácsonyi szabadságról érkeztek vissza. A né-
met katonákat e szerint már az anyjuktól is kellene 
félteni. 

Mire nem képes a rossz lelkiismeret ! Hogyha mind 
teljesül az a sok kívánság, a mely a mondott napon 
csak Rastattban kitört a katonák lelkéből : akkor a szo-
ciáldemokrata uraknak ugyancsak melegük lesz ! Hogyis 
mondta csak a zsoltáros : «Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába ébereskednek azok, kik azt őrzik». — y -la-

Fénelon Gibon: Où m è n e l 'école s ans Dieu. Jroc 
Paris 19103 (Téqui) Prix : 2 fr. (240 1.) . 

Gibon szaktekintély a francia állami iskolák meg-
ítélésében. Fönti müve a laikus iskola alapításának, fej-
lődésének és gyümölcseinek rövid, de annál szomorúbb 
vázolása. Adatokkal, idézetekkel és főleg számokkal 
igazolja Francois, nancy-i püspök szavait: «A laikus 
iskola egyike amaz okoknak, melyek szerencsétlen orszá-
gunkat a széthúzás, az anarchia, a kegyeletsértés s a 
korrupció felé vezetik». 

Az 1882. okt. 30-iki törvénnyel megalakult nyilvá-
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nos állami iskola, az école publique, a hiitanítást az 
iskola falain kivül megtűrte, de 1886-ban már minden 
vallásoktatást beszüntetett. Helyébe lépett az állami 
erkölcstan : az instruction morale et civique. Ez a sem-
leges, vérszegény erkölcstan eleinte elfogadta még Isten 
létét, mert Ferry szerint az összes bevett vallások hit-
tételként hirdetik. Ez a vérszegény spirilualizmus azon-
ban megindult lefelé a lejtőn, míg végre a legvastagabb 
materializmusba fulladt. 

Gibon fokról-fokra vázolja ezt az egészen természe-
tes visszafejlődést. Ferry, Buisson, Payot, Dufreuze, 
Monteil, Bayot és Reinach a különböző erkölcsi felfogá-
sok szószólói. A spiritualista laikus iskola először közön-
bös lett a vallással szemben, majd vallás nélküli s vé-
gül most már határozottan vallásellenes, határozottan 
istentagadó. Számos erkölcstani kézikönyv, számos tanító 
gyermekmesének, kártyavárnak, ostobaságnak nevezi az 
Istenben való hitet, sőt sok tanító blaszfémiától sem riad 
vissza, hogy a gyermeklélek legnemesebb virágát, a hitet 
elfonnyassza. 

Csak egészen természetes, hogy ez a vallásellenes, 
Istent megölni akaró iskola — egy laikus erkölcstani 
könyv ugyanis ezt írja: il faut tuer le Dieu — a hitet teljesen 
kiöli a francia ifjúságból. A hit után következik a haza 
szent fogalmának lekicsinylése, a tulajdonjog kétségbe-
vonása, a szocializmus terjedése, dekadencia az iroda-
lomban, művészetben és a gyermekbünözés rohamos 
emelkedése. 

Számokkal bizonyít Gibon 1882-ben 16.000 volt a 
21 éven aluli bűnösök száma, 1890-ben körülbelül 35.000 
s 1905-ben 40000. 1906-ról még nem merték közrebocsá-
tani a megdöbbentő adatokat. Az öngyilkosság a gyer-
mekek körében 1890-óta 150%-al emelkedett. A jó fa 
jó gyümölcsöket, a rossz fa rossz gyümölcsöket terem. 
Vájjon szednek-e a bojtorjánról szőllőt? 

A könyv végén a francia püspöki karnak azt az 
eljárását igazolja, mellyel néhány nótárius kézikönyvet 
indexre tett. A bő idézetek mutatják, hogy a püspöki 
karnak igaza van. 

A tankönyvírók pörre!, fenyegetéssel felelnek, de ez 
nem rettenti vissza a francia ifjúságlelkéértküzdő férfiakat. 

Szomorú könyv, de reánk nézve nagyon tanulsá-
gos. Nálunk még nincs laikus erkölcstan, de legyünk 
résen. Madarász István dr. 

* 
Ossian köl teményei . Magyar versekben, Kálmán 

Károlytól. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia. 1911. 582 1. Ára 10 korona. 

Ossiánnak, a kelták III. században élt daliás kirá-
lyának, a ködös Albion fiának, szent Patrik kortársának, 
nálunk Petőfi emelt először emléket «Homér és Ossián» 
című rhapsodiájában, a legjobb tanulmányt róla pedig 
Heinrich Gusztáv írta (1903-ban). Kihalt a görög nép, kihalt 
a kelta, csak egy maradt belőle, megmaradt Homér és 
Ossián, amazok s emezek költője. Nagy szellemek ők! 
kiált föl Petőfi s midőn ezenfelül a közismert nagy-
sághoz, Homérhoz, Ossiánt sorozza, jelzi, hogy vele 
egyenlő nagyságnak tartja. 

Ezt az Ossiánt, kinek egykor «óriási hatása volt 
az összes európai irodalmakra», magyar versekben tel-
jességében nyújtja most irodalmunknak Kálmán Károly 
sóskúti plébános, a zsoltárok klasszikus fordítója. 

Valami elbűvölő szépség nyilatkozik meg ebben a 
verses kötetben. A szellem zenéje és a nyelv bája. Al-
pesek magaslatain járunk, hol minden nagy ará-
nyú: a fű, fa, csermely, szikla s maga az égbolt. A kicsi 
ember is óriásnak érzi magát; a fenségesnek, a magasz-
tosnak érzete emeli magasra, egész mivoltából, neve-
zetesen a köznapi érzésből s gondolkozásbol kivetkőzik 
s csak egy nagy gondolat hatja át: a Végtelen részének 
érzi magát. Ilyenné lesz Ossiánt olvasva. Inkább csak sejti 
mint érzi Petőfi említett jellemzését : nagy szellemek ők ! 
Ez aztán a költészet, annyi bizonyos ! 

Nagy dolgot végzett tehát Kálmán, midőn ezt a 
nagy szellemet, az örök emberinek ezt a páratlan meg-
éneklőjét nyelvűnkre ültette át. Épen jókor tette, midőn 
a liliputiak, nagyoknak képzelvén magukat, költésze-
tünket a selejtesbe, az általuk szépnek nézett csúnyába, 
alacsonyba, emberhez nem méltóba, a «nyugatiba» kez-
dik fojtani. íme itt a mester, a szépnek éneklője, hogy 
emlékeztessen bennünket a költészet igaz hivatására s 
arra az élvezetre, melyet nem a testiség, nem az álla-
tiasság, hanem a szépnek kultusza nyújt. Hogy emlé-
keztessen arra, mikép a múltnak is voltak nagy emberei, 
kik halhatatlan műveket tudtak alkotni s hogy emlé-
keztessen, mikép a jövő fejlődés is csak akkor lesz 
fejlődés, ha a múltnak tovafejlesztéséből, nem pedig a 
vele való szakításból áll. Amint az örök emberi nem 
változik, nem lesz mássá, hanem halad, fejlődik; úgy 
az ember érzésviiága is mindig emberi, mely fölfelé s 
nem lefelé, nem az állati ösztönszerűség felé tör. Aki 
tehát a költészetet mégis ebben a torz irányban akarja 
fejleszteni, az téved s meghamisítja a hamisítást nem 
tűrő valóságot : az örök emberit. Az nem a szépérzék 
fejlesztésén, hanem letörésén dolgozik. 

Arany, Petőfi, Tompa óta lefelé mentünk ; nincse-
nek nagy költői tehetségeink, vagy lia itt-ott jelentkezik 
is egy, azt is jobbára életnézete akadályozza abban, 
hogy meglássa a szépet s megihletett géniussal ki is 
fejezze azt. Legtöbbjét a materializmus alacsonysága 
tartja fogva. 

Épen jókor jött tehát Ossián, idegen tájékról ugyan, de 
ugyanazt az örök emberit énekelve magasztosan, melyet 
mi is érezünk. Általa megint látjuk s élvezzük a szé-
pet. Azért arra, a mit a fordító óhajt, csakugyan nagyon 
alkalmas ez a könyv : a szép lelkek fenkölt gyönyörére, 
a szenvedő szivek édes vigaszára. Olyan ködös, borongós 
itt minden, mint a költő hazája. Harcok zaja, vitézség, a 
mátka fájdalma, a viszontlátás öröme hangzik szinte 
minden lapjáról s ez mind olyan kedves harmóniában 
van a mai ember megviselt lelkével. Harcos ő is, vesz-
tes ő is, ki ígj", ki úgy, azért szinte magát találja föl 
ezekben az énekekben s mégis minden, a mit olvas, oly 
fölemelő, oly megnyugtató. Lelke új erőre kap, új re-
ményre gyullad, hiszen küzdőé a babér. 

Szépen, gyönyörűen mondja el ezt nekünk a költő 
s szinte megkétszereződik lelki élvezetünk, hogy magya-
rul olvashatjuk. Kálmán Károly mestere a nyelvnek és 
a versnek. Az ő írásának zenéje van, mely fülünkbe 
cseng, lelkünkbe markol s büszkén érezzük, milyen szép, 
mily zengzetes, fordulatos ez a mi nyelvünk ! Valamikor 
Szász Károly mondta ezt az Akadémiában, midőn Kálmán 
zsoltárait mutatta be ; ugyanazt kell ismételnünk most 
is, jelen alkotásáról. 
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Pedig a tárgy természete mutatja, hogy nem 
volt könnyű a feladata. Régi és nagy költővel van dol-
gunk, kinek kora s korának mozgató elemei nagyon 
messze esnek tőlünk. Azért első olvasásra olyan idegen-

' szerűen tűnik fel világa, bele kell élni magunkat, liogy 
ellessük rajta az örök emberit. Újból és újból kell ol-
vasnunk, hogy meglássuk hátterét, melyből s melyben 
fakadtak Ossián gondolatai, érzelmei. Mint az Alpese-
ken, előbb meg kell pihennie lelkünknek, hogy élvez-
hessük a részleteket: a nagyság, a szépség első pilla-
natban elborít, ámulatba ejt. 

Ha pedig az olvasó úgy van vele, a kész művel, 
hogyan lehetett még a fordítója munka közben! Óriási 
feladattal kellett megküzdenie. Azért bízvást állítom, 
hogy nem a zsoltárok, hanem Ossián próbálta ki Kálmán 
zseniális erejét és technikai készségét. Bárki meggyő-
ződhetik róla, hogy mint Dantét, úgy Ossiánt is előbb 
kommentárjaiban kell tanulmányozni, hogy a szépsége 
egész fenségében nyilatkozzék meg olvasója előtt. Azért 
nem ártott volna, ha Kálmán is némi bevezetéssel látja 
el az egyes költeményeket, mint Szász Károly tette a 
Divina Comoediával ; a nagy közönségnek és nem csak 
a kiválasztottaknak tett volna vele szolgálatot. 

De hát megvan a mű, Ossián már a mienk, a 
kommentárok s a fejtegetések ezután is következhetnek. 
S remélhetőleg fognak is következni s így majd fejlődő 
költőink figyelmét és fantáziáját visszatérítik az igazi 
szépre, melytől az idegen szellemű nemzedék egyidőre 
mintha elfordult volna. 

Nagy érdeme tehát Kálmánnak, hogy ezt megcsele-
kedte s irodalmunkat egy klasszikussal gazdagította. 
Fordításának az is egyik kiválósága, hogy a mi lei-
künkhöz, a magyar szellemhez átidomítani tudta e 
müvet; olvasása közben szinte elfelejtjük, hogy fordítás-
sal van dolgunk. Ebben fölötte áll még Szász Károly, 
a maga idején legnagyobb műfordítónk fölött is, még 
annál is tehetségesebbnek mutatkozik. Pedig Szász 
Károly érezte meg elsőnek Kálmán tehetségét, ő vezette 
be az Akadémiába. Dudek. 

* 

Zapletal : Az ószövetségi s zen t i r á smagya ráza t 
n é h á n y feladatáról . ('•) 

Zapletal O. P., a fribourgi katholikus egyetem 
ezidei rektora, nagyértékű, a szaktudósok érdeklődési 
körét messze túlhaladó székfoglalót tartott. A német 
eredeti (V. Zapletal O. P. : «Über einige Aufgaben der 
katholischen alttestamentlichen Exegese», II. Aufl. Frei-
burg, Schweiz, Universitätsbuchhandlung, 1911. 39 old.) 
egy hónap alatt két kiadást ért. Eddig angol, cseh és 
francia nyelvre van lefordítva. Utóbbira a domonkosok 
római rendfőnöke különös megbízásából, a francia kö-
rökben való lehetőleg széles elterjesztése céljából. Több 
más nyelvre való lefordíltatása is küszöbön áll. 

A szerző által külön és személyesen adott engedély 
alapján a következőkben igyekszünk a beszédnek lehe-
tőleg teljesen hű és pontos magyar fordítását nyújtani. 

* 
Mélyen Tisztelt Gyülekezet! 
A rektori hivatal ünnepélyes átvétele alkalmával 

az ünnepi heszéd tárgyát az új rektor saját szaktárgyá-
nak keretéből szokta venni. Ilyenkor a kérdéses tudo-
mányágat az egyetem ősszervezetében megillető he-

lyéről és annak feladatairól szokás értekezni. Vagy 
legújabb fejlődésének áttekintését nyujtjuk, vagy pedig 
e szak egy általános érdekű részletkérdését fejtjük ki a 
hallgatóság előtt. Ezért most rövid áttekintésben a 
katholikus ószövetségi szentírástudomány néhány fel-
adatáról szándékozom értekezni. 

Sohasem vett az Ószövetség, a szemita nyelvek és 
irodalmak tanulmányozása akkora lendületet, mint a 
legutóbbi évtizedek alatt. Igaz, hogy a XIII. században 
is nagy lendület észlelhető e téren. így a domonkos-
rend 1250-ben tartott nagykáptalanján elhatározta, hogy 
rendi iskoláin a görög nyelv mellett a héber és arab is 
taníttassák. V. Kelemen pápa pedig ez előírást a viennei 
zsinaton (1311) a többi főiskolákra is kiterjesztette, 
meghagyván, hogy a római, párisi, salamankai, oxfordi 
és bolognai egyetemeken a keleti nyelvek számára is 
legyenek rendszeresíttetve tanszékek. E határozatok köz-
vetlen célja a zsidók és mohamedánok között való hit-
hirdetés előmozdítása volt. Azonban a szentírástudomány 
is nagy hasznot húzott belőle. Ugyanis a Vulgata-szöveg 
mellett a héber eredeti is fokozott figyelemben részesült. 
Továbbá a Talmud és egyéb zsidó iratok szövegeinek 
tanulmányozása is nem egyszer a maga részéről is 
igazolta és megvilágította az Ószövetség katholikus 
értelmezését. Érdekes példa erre Martini Rajmond O. P. 
még ma is értékes ebbeli munkája. 

Ama kor óta a főiskolák hittudományi karai buzgó, 
sőt nem ritkán egyedüli melegágyai voltak a szemita 
nyelvek s irodalom tanulmányozásának. Ugyanis az 
ószövetségi szentírásmagyarázat tanárainak a szemita 
nyelvek, különösen a héber, aramai, szir és arab taní-
tására is ki kellett terjeszkedniök. Örömmel lehet üdvö-
zölni, hogy a századok folyamán, főleg pedig legújabban 
a bölcseleti karok tanszékei közt is mindinkább helyet 
szorítanak a keleti nyelveknek. 

Sohasem képzelt lendületet vett az Ószövetség tanul-
mányozása az utóbbi évtizedekben, mióta a Kelet év-
ezredes törmelékei közt lappangó irodalmi kincsek 
mindinkább megközelíthetők lettek és asszír, babiloni, 
föníciai, ó-arab stb. fölirások látlak napvilágot. Ezek 
ugyanis nem ritkán az Ószövetséggel való párhuza-
mokban bővelkednek, arra értékes világot vetnek. Igaz, 
nem hiányoznak közöttük az oly adatok sem, melyek 
értelmezése a Szentírásban előadotlakhoz viszonyítva 
nehézséget okozhat. 

Ehhez járult az összehasonlító vallástörténelem, 
mely az izraelita vallást egy hosszabb, pusztán termé-
szetes fejlődés eredményének tekinti. Animizmus (mely 
a természet tárgyaiba lelket helyez), fetisizmus (melynél 
sokszor külön e célra készített tárgyak isteni tiszte-
letben részesülnek), totemizmus (állatoknak mint ősök-
nek, vagy isteneknek tisztelete), polidémonizmus (mely 
azt hiszi, hogy az egyes tárgyakban démonok, avagy 
istenek lakoznak) volnának eszerint a régi héberek 
kezdő vallásformái. Csak ezek után és ezekből ver-
gődött föl a politeizmusig és ebből a henoteizmuson 
(egy istenség tisztelete, mely azonban más istenek 
létét is elfogadja) át a monoteizmusig. Az Ószövetség — 
fejtegetik tovább — nem egyéb, mint csupán csak egy 
része Kelet irodalmának s olyan, melyben e különböző 
fokú vallásfajok mindegyikének nyoma található. 

Mindeme nagyfontosságú kérdésekhez járult végre egy 
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sereg szövegkritikai és irodalmi probléma, melyek a művelt 
körök, sőt a legszélesebb rétegek figyelmét is lekötötték. 

Milyen álláspontra helyezkedjék már most a katho-
likus szentiráskutató e kérdésekkel szemben? Hogyan 
munkálkodjék és mit tűzzön maga elé célul? Csendes 
kényelemben ülve maradjon-e otthon, az idők mos-
tohaságán panaszkodva? Avagy kilépjen-e a küzdő-
térre, az igazság ügyéért bátran véve föl a harcot? És 
ha ez utóbbit, a küzdelmet választja, miben álljon föl-
szerelése ? Parittyát ragadjon-e, avagy kardot és lándzsát ? 
Vagy pedig, hogy ne csak szánakozó gúnymosolyt el-
kerüljön, hanem hogy egyáltalában részt vehessen a 
küzdelemben és legalább bizonyos vágásokat háríthasson 
el magától, korszerű, modern fegyverekhez nyúljon? 
Úgy látszik, ez utóbbi módszer mégis előnyösebb ; mert 
a jelenkor fegyvereivel szemben parittyával, lándzsával, 
puszta karddal kevésre mehetünk. 

A katholikus szentiráskutató jól tudja, hogy oly 
könyveket kell értelmeznie, melyek évezredek előtt, 
ama kor nyelvén íródtak. Melyek úgy a zsidók, mint 
a keresztények előtt szentek, minthogy különböző szer-
zőiknek Istentől lőnek inspirálva. A katholikus szent-
irásmagyarázó számára az inspiráció tény, melyet hit-
igazság gyanánt fogad el az Egyház részéről. Továbbá 
az Egyházat nemcsak e szent okmányok megőrzője 
gyanánt tekinti, hanem azok Isten-akarta értelmének 
hiteles magyarázójául is. Minthogy azonban e könyvek 
emberi nyelven Íródtak, a szentiráskutató, az egyházi 
tekintély tisztelő és teljes elismerésével, érveléseiben ez 
egyházi tekintélyre támaszkodik : de emellett a tudo-
mányos kutatások eredményeiből merített és ellenfelei 
által is elismert érveket is fölhasználja. Egy személy-
ben egyesíti a tudóst az Egyház iránt való engedelmes 
készséggel. És minél nagyobb szeretettel ragaszkodik 
az Egyházhoz, annál tudományosabban fog eljárni. 
Mert tudja, hogy ezáltal a Szentírás egyházi értelme-
zését sikeresebben tudja megvédeni. 

Ezért az ószövetségi szentiráskutatónak bizonyos 
általános és részleges ismereteket kell elsajátítania. 
A szövegkritika, az irodalmi és történelmi kritika fölött 
uralkodnia kell és azt lelkiismeretesen kell gyakorolnia. 

I. A tudományos fölszerelés. A szen t i r á sku ta tónak 
mindenek előtt mindazon ismeretekkel kell magát föl-
szerelnie, melyek az Ószövetség megértéséhez szüksé-
gesek. Kellő filozofiai kiképeztetése a helyes gondol-
kodásmódra neveli. Alapos hittudományi iskolázott-
sága a hit tartalmával ismerteti meg tüzetesen. Általános 
tudományos műveltsége pedig modern tudományos mű-
ködéséhez szükséges. Mindezek mellett a keleti nyelve-
ket kell elsajátítania. A vallástörténelemből is kellő 
ismeretekre kell szert tennie. Továbbá kell, hogy uralja 
a Kelet történelme, a szentírási régiségtan és földrajz. 

Ami a nyelveket illeti, különösen a hébernek mint-
egy második anyanyelvévé kell válnia. Ebben oly ottho-
nosnak kell lennie, hogy az Ószövetségnek még leg-
nehezebb részleteit is könnyűszerrel olvashassa. A leg-
régibb részletek tanulmányozása által, mint a Debora-
ének, a Saul és Jonathán fölött való Dávid-féle siralom-
ének, Jákob áldása, Izaiás, Ozeás, Ámosz könyvei, a 
legrégibb héber ismeretéhez jut, miáltal az Ószövetség 
későbbi időben megszerkesztett részeiről is könnyebben 
Ítéletet alkothat magának. 

Azonban az egész héber nyelvkincs nem maradt 
ránk. Továbbá az Ószövetség sok kifejezése homályos. 
Ezért a lelkiismeretes szentiráskutató, a mennyire lehet, 
az asszir-babiloni és ethiops nyelvre is tekintettel lesz. 
Ezekben ugyanis gyakran ugyanazon szavak és szókép-
zések a héberrel azonos jelentéssel bírnak, miáltal a 
szentiráskutatónak nem egyszer nyújtanak világosságot. 

Az Ószövetség aramai nyelven írt részleteire és a 
héberül megírt könyvekben előforduló arainai elemekre 
való tekintettel a szentiráskutató az aramai nyelv tanul-
mányozását sem mulasztandja el. 

Az arab nyelv a héber nyelvtan teljes megértésére 
vezet. A szír pedig a kopt mellett a szövegkritikánál 
hasznos. Az általános vallástörténelmet a szentiráskuta-
tónak legalább oly mértékben kell ismernie, bogy a 
különböző alsóíokú vallásformákat össze ne tévessze. 
De a lehető legpontosabban kell, hogy tanulmányozza 
a régi arabok, babilóniaiak, valamint az egiptomiak 
vallását, mert ezek a héberek vallási képzeteibe sokszor 
belenyúlnak. 

Az izraeliták az akkor ismert világ közepén éltek. 
Szomszédnépeikkel barátságos és még többször ellen-
séges érintkezésbe jöttek és ezektől vallási és művelő-
dési tekintetben befolyásoltatták magukat. Hadjárataikról 
az Ószövetség révén tudunk. De megemlékeznek azokról 
az asszírok, babilóniaiak, moabiták és egiptomiak jelen-
tései is. Ezért kell a szentiráskutatónak az ókori Kelet 
történelmét tanulmányoznia. Még pedig úgy, hogy ne 
csak a csatákra legyen tekintettel, hanem kiváltképen 
Izrael szomszéd népeinek kulturájára. Hogy ezáltal az 
Ószövetségben előadott események mindegyikét helyes 
keretébe állíthassa. Csak a Kelet történelmével össze-
függésben lehet teljességgel megérteni Izrael népének 
történetét, gondolkodásmódját, vágyait, magatartását. 

Fölösleges említeni, mennyire megkönnyítik ennek 
megértését a régiségtan és a földrajz. Huzamosabb tar-
tózkodás Palesztinában, néhány sivatagi utazás a bedui-
nokkal sok töprengéstől megkímélnek. És nem egy, ki 
a bibliában olvasottak fölött tán fejét csóválja, ilyen 
után egész máskép lát. 

Az előadottakból világos, hogy az ószövetségi szent-
irásmagyarázó fölszereléséhez sok, nagyon sok szük-
séges. E fölszerelést pedig nem lehet megszerezni, csak 
hosszú, komoly tanulmány és kutatás árán. Miértis 
ennek elsajátítására sokat kell dolgozni. Sőt egész 
életén át vasszorgalommal kell ezt az exegétának ková-
csolnia, anélkül, hogy valaha is mondhatná magáról, 
hogy teljesen elkészült. Mert az ószövetségi szentirás-
kutató fentebb ecsetelt eszményképe oly fenséges s az 
egyes ember erejét annyira meghaladja, hogy alig egy 
is mondhatja, hogy valójában elérte. Ha többen egye-
sült erővel közösen dolgoznak, ez eszményhez közelebb 
juthatnak, a szem előtt tartandó célt sokkal könnyeb-
ben érhet ik el. Pfeiffer Miklós. 

Többet ésszel, mint erővel. 
Semmi sem új a Nap alatt, a társadalom mai 

vajúdásai s az emberek mai elégedetlensége sem. Ez min-
dig így volt, van és lesz is, míg ember él a föld hátán. 
Az már az ő eleme : panaszkodni, pletykázni, irigykedni 
s a máséhoz nyúlni. Állandósítja a bajt az emberek 
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közt mindig meglevő egyéni egyenlőtlenség és a nép-
boldogítók soha ki nem vesző serege, a theoretikusok 
álmai és a praktikusok magadicsérte okossága ; min-
denki azt hiszi magáról, hogy okosabb a másiknál s 
paradicsomot akar varázsolni a földre. 

Voltak, vannak és mindig lesznek jobbmóduak és 
szegények, egészségesek és betegek, szorgalmasak és 
lusták, osztályok és osztálybontások, béke és harc, 
bűnök és erények, kevésbbé és jobban elégedettek, de 
senki se volt, nincs és nem is lesz soha teljesen baj nél-
kül ; e tekintetben csak a formákban van és lesz különb-
ség, lévén örökké igaz Vörösmarty szava: Nézd, az em-
berek annyi milliója s köztük valódi boldog oly kevés ! 

Szociálisták is mindig voltak, vannak és lesznek, 
úgy mint a vallások folytonos harcai is az egyházban 
és az egyház körül. Loisy előtt volt Günther, Hosmini, 
Döllinger ; ezek előtt Hirscher, Hermes, végig az I. szá-
zadi dokétákig, szakadatlanul és szünet nélkül. 

Tehát: nil mirari! Mert semmi sem új a Nap 
alatt. Tehát a mai mozgalmak, eszmeiek és anyagiak, sem 
újak, csak a régieknek folytatásai. A rövidlátó ember 
azonban mindjárt noch nie da gewesen bajokat lát, fél 
és borzasztónak képzeli a jövőt ; a másik, szintén oly 
rövidlátó, ellenben már is új eget és új földet jósol, 
állapotokat vár, melyek legközelebb egyenlően boldo-
gokká teszik majd az embereket. A valóság pedig az, 
hogy az a vén bűnös, az ember, mindig a réginek ma-
rad és száz év múlva is csak ép úgy fog küzdeni a ba-
jokkal, mint ma; tovább fog panaszkodni, pletykázni, 
irigykedni és a másé után kapkodni, mint ma, a mint 
mindig tette a múltban is. Mert olyannak marad ő min-
dig, a minő most. 

Tehát csak hideg vér és angol flegma, uraim ! 
Különösen egy társadalmi rétegnek mindig meg kell 
óvnia higgadtságát s ez történelmünk, a hasonló bajok-
ról sokat beszélő történelmünk tanúsága szerint min-
dig a kath. papság volt, a mely emberekből áll ugyan, 
mint minden más réteg, de hivatása a béke és szeretet, 
egymás megbecsülése és az igazságosság, a tekintély-
tisztelet, mint társadalmi szükségek hirdetése, no és 
elsősorban persze ezeknek az erényeknek a gyakorlása. 

Ma nálunk nem a szociálisták a fő baj, hanem az 
a fejlődés, hogy a régi középosztály elszegényedve s 
adósságokba merülve elvesztette függetlenségét s akció-
képességét, a zsidó elem meg felhasználva a keresztény 
elemnek ezt a gyengeségét, a sokáig leszorult helyzeté-
ből a magyar társadalom első s vezető eleme akar 
lenni, mint ezt Vámbéry megírta : Emlékirataiban. 
E célra felhasználja a szociáldemokráciát, a szabad-
kőmivességet és a szabadgondolkodókat, a kiknek vezetői 
az ő emberei, a zsoldba fogott egypár elszegényedett, 
szerepelni vágyó kereszténnyel. 

Ez a főtünet nálunk most, ez a lelke az összes 
hazai mozgalmaknak s nem az, hogy a munkás meg-
érdemelt bérét keresi, hiszen ezt már az evangelium 
ítélte neki oda. Qui habent oculos videndi videant 1 Ez 
a formája a bajnak még nem fordult elő nálunk s 
idővel ebből fejlődik majd ki az 1 millió ember harca 
a 17 millióval, ilyen lévén nálunk az arány a zsidó és 
a keresztény lakosság között. 

Ez a törekvés túlságosan természetellenes ; de izrae-
lita polgártársaink megpróbálkoznak vele és bizonyos 

fokig máris sikeresen nyomultak előre : övék a bankok, 
a sajtó, jórészben a közéleti morál s már is túlságosan 
sok fekvő birtok. Nem hiszem azonban, hogy Magyar-
országból zsidó államot s a 17 millióból szolgasereget 
sikerülne nekik kifejleszteniük ; mert még soha rohamos 
akció nem volt, melyre ép oly rohamosan reakció nem 
következett volna be. Ez pedig csak a keresztény elem 
visszaerősödését eredményezheti. 

Tehát nem kell a világ felfordulásától tartani, ha-
nem érteni kell a lármás frázisokat s nyugodtan kell 
dolgozni ; elsősorban pedig a károkon okulva, a bajt 
okozott régi magyar hibák helyett keresztény társadalmi 
és családi erényeket kell visszaidézni. d. 

I. N a g y k i k i n d a . 1910 végéig fizetve. 
M. Ko lozsvá r . 1910-re még 6 korona hátralék. 
B. M a g y a r ó v á r . Az összeg csak 1911. első felére szól. 
M. B u d a p e s t , P. K o l o z s v á r , '/,s. D u n a s z e k c s ő . 

Köszönöm. 
E s z t e r g o m n a k , K a l o c s a i N é p l a p n a k , S z o m b a t h e l y i 

Ú j s á g n a k . A «Religio» nevében köszönöm a kollegiális 
megemlékezést. 

Sz. Pécs . Az nem baj, hogy Overmans dolgozatát már 
ismertettem. Az ön cikke több tekintetben kiegészíti az 
enyémet. 

E. Lőcs . Hogy «70 éves koromban is a «Religio»-t szer-
keszthessem» ez kívánságnak mindenesetre jó kívánság. Ha 
kettőnk közül a jó Istennek is úgy fog tetszeni, biztosíthatom, 
hogy a mennyire tőlem függ, én rajta leszek, mint Ráth 
Károly egykori budapesti főpolgármester szokta volt mon-
dani : az emberi kor legvégső határáig. 

B. B u d a p e s t . «Panaszom van. Tálos, az elhalt vízi-
városi plébános, köztiszteletben állott. Sokan is voltak 
temetésekor a templomban, paptársai és világi liivek, felnőttek 
és a tanulóifjúság. De a farkasréti temetőbe a funkcioná-
riusokon kívül egyetlen lelkészkedő paptársa sem kisérte. Ez 
bántó jelenség volt. Falun különben tisztelik meg egymást a 
papok; furcsa testületi szellem lehet itt a fővárosban maguk 
között.» Azt akarja mondani ugye, hogy a fővárosi lelkész-
kedő papság között? Kérdésére e tekintetben nem felelhetek, 
mert azt a szellemet közelebbről nem ismerem. Arra nézve 
azonban, a mi az ön szemét bántotta, mentő körülményül 
azt hozhatom föl, hogy a fővárosi lelkészkedő papság szinte 
óráról-órára el van foglalva, ki iskolában, ki a plébániai 
irodában, ki temetéssel, ki más lelkészi funkciókkal. Az a 
temetés délelőtt 10 órakor volt, szinte látom, hogy az emii-
tett kötelezettségek akadályozták meg őket abban, hogy a 
templomi végtisztességadáson kívül még a vagy egy órányira 
távol fekvő temetőbe is elkísérhessék. 

TARTALOM. «Az ember tragédiájá»-nak világnézete. 
Szekeres Fábiántól. — A coelibatus és a szentírás. I. 
Hadzsega Gyula dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete 
alkonyán. VI. Breznay Béla dr.-tól. — Jézus és a munka. 
II. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az egyház és a régi nép-
vallás maradványai. Schiff József dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Gibon : Où 
mène l'école sans Dieu. Madarász István dr.-tól. — 
Kálmán : Ossian költeményei magyar versekben. Dudek-
töl. — Zapletal : Az ószövetségi szentirásmagyarázat 
néhány feladatáról. I. Pfeiffer Miklóstól. — Többet ésszel, 
mint erővel I d.-től. — Telefon. 
Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TÁNAK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Volkra püspök két levele. 
Volkra 1710—1720-ig volt veszprémi püspök. Atyja 

spanyol eredetű volt s 1684-ben kapott indigenatust. 
Az országgyűlés 27-ik artikulusa örökíti meg az ese-
ményt. Fia, a mi püspökünk, teljes címe: Comes Otto 
Joannes Baptista Volkra de Heidenreichstein, liber 
Baro in Steinprun. Mint esztergomi papnövendék ke-
rült Bómába, a hol a Kollegium Germanikumban vé-
gezte tanulmányait. 

Hazajövet hamarosan lett plébánosa a Szent Már-
ton főtemplom belvárosi hitközségének, Pozsonyban; 
később ugyanott kanonok, prépost és vikáiius. Nem 
sokára rá «episcopus electus Scardonensis». Kollonits 
kardinális igen szépen nyilatkozik róla kinevező ok-
mányában: Consideratis virtutibus et meritis, scien-
tiarum linguarumque peritia, item morum vitaeque 
integritate, sed et in ecclesia Dei utiliter exantlatis 
laboribus venerabilis. 

Veszprémbe került mint scardonai vál. püspök 
és pozsonyi nagyprépost 1710 május 28-ikán. A várost 
és az egyházmegyét szomorú állapotban találta. 200 
év óta török zsoldos és fölkelő nép pusztította. Hat 
év előtt Heiszter generalis garázdálkodott benne. És 
pedig iszonyúan. Üszök, rom és hulla mindenfelé. 

A káptalani archívum naplója szerint 1709-ben 
ugyan fölszabadult a vár és város «e manibus tu-
multuantium». a rendbontók járma alul, mégis csak 
három év múlva 1712-ben olvassuk a protokollum-
ban, hogy «quinta Novembris felkötöttük harangun-
kat, melyet az ellenséges időben a föld alatt tarto-
gattunk vala». 

A püspök székhelyét nem foglalhatta el, mert 
romban állott a kathedrális, eltűnt a földszínéről a 
három plébániatemplom, pusztaság jelölte a püspök 
és kanonokok házhelyeit. A püspök kinevező okmá-
nyában ugyan benne állott, hogy a templomot, püs-
pöklakot és a szemináriumot mielőbb helyreállítsa, 
de miből ? Győrből és Pozsonyból kellett az egyház-
megyét is igazgatni. 

Mindenekelőtt papságra volt szüksége, hogy a 
szétszórt híveket összegyűjtse, a lelkek egyházát tata-
rozza és fölépítse. E célra hívta Veszprémbe a szent 
ferencrendi atyákat az egyházmegyében levő zárdák-

ból. De gondolkodni kellett arról is, hogy lelkipász-
torokat is neveljen, és ezen gondját a piarista atyákra 
bízta, kiket Szeged, Nyitra és Privigyéről toborzott 
össze. Ezen utóbbiakra vonatkozik Volkra püspök 
egyik érdekes levele, melyről szivét ismerjük meg 
kiváló szeretetében és gondoskodásában, szóban és 
cselekedetben. 

A másik levél nagy eszét, bátorságát és igazsá-
gosságát jellemzi. III. Károly ugyanis akkor 1714-ben 
koronáztatta nejét, Erzsébet királynét. Újra veszede-
lembe került a veszprémi püspök régi kiváltságos 
joga, a királyné koronáztatásának kancelláriusi ügye, 
mely miatt már annyit küzdöttek a veszprémi püs-
pökök. És mivel tudomására jutott a püspöknek, 
hogy a király ismét az esztergomi érseket bízza meg 
a koronáztatással, nem maradt más hátra, mint til-
takozni a jogbitorlás ellen és bebizonyítani a király 
és a Bendek előtt, hogy régi jog és jogszokás sze-
rint a koronázás a királyné kancellárját, a vesz-
prémi püspököt illeti. 

Az ügyet elmérgesítette az a körülmény, hogy 
Volkra püspöknek szembe kellett szállni főnökével 
és jótevőjével, Kollonits kardinálissal, és fel kellett 
lépni az udvar és a király intézkedése ellen is. 

Igaz, hogy a püspök hiába protestált és hiába 
védekezett, de nagyon figyelemre méltó az okirat 
már azért is, hogy lássuk Volkra püspök hatalmas 
védekező apparatusát, bátor föllépését és őszinte nyilt 
igazságosságát. 

A protestáló levél Veszprémből származott és 
1714. július 26-án íratott. (Kaprinai M. Sub. C.T.W.) 
A püspök ez alkalommal szerzeteseinek működését 
tekintette meg, illetőleg segítette és bátorította lelki-
pásztori és nevelészeti munkálkodásukban. 

Volkra a király elé vitte ügyét. Kötelességből, 
mert «iuramenti vinculo, quo adstrictus sum eccle-
siae meae Veszprimiensi», püspöki eskümnél fogva 
tartozom egyházam jogait megvédelmezni. Nem am-
bícióból és nem hiúságból teszem — írja a püspök — 
hanem az igazságtalanság megakasztása, egyházam 
ősi jogának biztosítása ügyében lépek föl. Mert már 
harmadízben történik a jogtalanság, hogy az eszter-
gomi érsekség bitorolja a veszprémi székesegyház 
ősrégi privilégiumát, a királyné koronáztatásának 
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jogát, holott a munus a királyné kancellárját illeti, a 
ki pedig mainapság a veszprémi fölszentelt püspök. 

Indokolásában hivatkozik és mellékeli László és 
Zsigmond királyok erre vonatkozó okmányait, me-
lyek arról tanúskodnak, hogy a veszprémi egyház 
alapítójától nyert kiváltságok valódiságáról maguk a 
királyok és ország nagyjai személyesen meggyőződ-
tek. Látták és olvasták a veszprémi kiváltságot a ki-
rályné koronázására nézve is. Mellékeli még A, B, C 
jegyek alatt Fenena, Erzsébet, Ágnes, Izabella és Bor-
bálya királynékról szóló okmányokat, melyek mind 
azt bizonyítják, hogy a veszprémi püspökök ezen ki-
váltságos jogokkal éltek és eljártak, sőt maguk a 
királynők bizonyító leveleket adtak annak tanúsítá-
s b a , hogy a veszprémi püspökök eljárását helyeselték 
és törvényszerűnek ismerték. 

Megtörtént — írja a püspök — hogy a nagy török 
járom alatt annyira pusztult a veszprémi székesegy-
ház, hogy sem káptalana, sem archívuma, sem sek-
restyés szertára nem volt. A püspökök nem tehettek 
eleget kötelességüknek. Az esztergomi érsekség akkor 
ragadta magához a királyné koronázási jogát, tudva 
és akarva, mert a külső formális aktust a koroná-
zásnál a királyné által készített (házi) koronával a 
Pontificale arra rendelt szavaival a veszprémi püs-
pökre bizták. Ha pedig azt a részét a szertartásnak 
a királyné kancellárja végzi, miért kell akkor a lé-
nyeges szertartást, a koronázási szentmisét, a fel-
kenést, a koronázást és a többi ceremóniát másnak, 
az esztergomi érseknek végeznie? 

Menti a hibás elődöket. Erghel (Ergelics Ferenc 
1610—1628.) és Jakosich (Orbovai Jakusics György 
1637—1642.) püspökök nem tudtak a dologról, mert 
a török pusztulásban (1552.) minden okmány eltűnt 
és minden egyházi fölszerelés és érték elkallódott. 
Ő maga (Yolkra) is «ex pura Dei prudentia, non ex 
archivo» kapott tudósítást a nevezett okmányokról. 
Egy nemes ember egy földmívestől hozta neki a mel-
lékelt okiratokat. Sennyei István püspök (1659—1683.) 
pedig elöregedett és szélütött ember volt, ki «extra 
spheram activitatis», tehetetlenségében az egyház jo-
gairól és kötelességeiről nem felelős. Különben is áll, 
mit László király okmányában mond, hogy «negli-
gentia unius diligentiam alterius obfuscare non de-
bet», az egyik hanyagsága a másik jogos tevékeny-
kedésének nem állhat út jába; vagy a hogyan most 
mondanók, a lustaság nem alkothat jogszabályt. 

A konklúzióban így érvel a püspök. Mivel tehát 
a királyné kancellárja, a veszprémi püspök, a török 
pusztulás előtti időben rendesen és jogszerűen gya-
korolta a királyné koronázását és Lipót király, fel-
ségednek (III. Károlynak) atyja és elődje «solemni 
se voto obstriuxit», ünnepélyes fogadalomban köte-
lezte magát arra, hogy «ecclesias Hungáriáé pristino 
suo juri restituât», a magyar egyházat régi jogaiba 
visszahelyezi — alázattal kérem, hogy a veszprémi 
egyház püspökeit az őket megillető mindazon jogaik-

ban részesítené, melyeket a Pontificale Romanum a 
királyné megkoronázásánál elősorol. És valamint a 
veszprémi püspökök kancellári méltóságát és hivatalát 
az esztergomi érsekek nem érinthetik, úgy a vele 
járó királyné koronázásának jogában, annak békes-
séges gyakorlásában se akadályoztassanak. 

Az energikus fölterjesztés azonban nem sokat 
lendített az ügyön. És bár Volkra még a Rendekhez 
is appellált és ott is indokolta és védte a veszprémi 
püspökök jogait, a koronázás a már meghatározott 
módon folyt le a királyi Directorium rendelete és 
intézkedése szerint. Az esztergomi érsek kente föl a 
királynét és tette vállára a szent koronát, a vesz-
prémi püspök pedig a fejére tette a királyné házi-
koronáját. 

Csak annyit ért el Volkra, hogy az érsek tény-
kedéseinek igazolásához hozzá csatolták az okmány-
ban ezeket a szavakat : «salvis juribus ecclesiae Vesz-
primiensis», a veszprémi egyház jogainak csonkítat-
lan fentartásával és hogy egy külön királyi okmány-
ban elismerték a püspök fáradozását és protestáló 
jelentését. Szavai ezek : «Super qua praelibati comitis 
episcopi coram attactis SS. 0 0 . scriptotenus inter-
posíta, et publice perlecta solemni protestatoria de-
claratione praesentes litteras nostras testimoniales, 
sigilloque iudiciali authentico, apud Personalem Prae-
sentiam nostram regiam habito communitas, iurium 
attactae ecclesiae suae Veszprimiensis futuram ad 
cautelam necessarias dandas esse duximus et conce-
dendas, communi suadente iustitia. Dat. in Lib. Reg. 
civitate nostra Posoniensi die sexta mensis Decem-
bris A. D. 1714.» 

A másik levél Volkra püspök nagy szívjósá-
gának és nemes áldozatkészségének tanújele. Érde-
kes a püspök lelki állapotának jellemzésére is. 

Mikor 1718-ban komoly betegségbe esett, hama-
rosan iparkodott ujabb intézkedésekkel és áldoza-
tokkal a megkezdett alkotásokat megerősíteni és biz-
tosítani. Különösen szivéhez nőtt a jó piarista atyák 
önfeláldozó működése és lelkes tevékenykedése. Annál 
inkább, mert ezekre bizta az egyházmegyei újjászületés 
fontos kérdésének megoldását, a papnevelést. Már be-
tegsége előtt tett le 7000 frtot, hogy vele a papnevelő-
intézet alapját megvesse. Tényleg ő az első szeminárium 
alapítványos Veszprémben. Tíz éven át ő tartotta a 
növendékeket, elöljárókat és tanáraikat. Hol egyik, 
hol egy másik kanonoki házban, sokszor két-három 
helyen is, mint a szükség kívánta. 

Mikor a betegség erőt vett rajta, megírta végren-
deletét s utolsó levelét, melyben ismét megemlékezett 
2000 frttal kedvenc papnevelő-intézetéről és ugyan-
annyival a piarista atyákról. És mivel püspöksége 
rendkívül mostoha viszonyok között volt, Volkra 
még családi vagyonát és jövedelmét is e nemes célra 
fordította. Több mint 12.000 frttal mindjárt püspök-
ségének kezdetén, 1711-ben, áldozott a piarista-rend 
veszprémi telepítésére. Úgyszólván ennek az eszmé-
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nek megalkotására fordította minden erejét. Mégis 
a bukás szélén állott az intézet Volkra halála után, 
mert nem volt épületük és nem volt állandó me-
cenásuk. 

Ugy látszik ez a szomorú helyzet nyomta sze-
gény jó püspökünk szivét utolsó pillanatában is, mert 
csak így tudjuk megérteni azt a mélységes alázatos-
ságot és azt a megrendítő segélykiáltást, mellyel püs-
pök-utódjaihoz fordul végrendeletének utolsó sorai-
ban. Az Úr Jézus Krisztus szent sebeinek érdemei 
iránt való tekintetből ne hagyják el a szegény mun-
kás, hű segédeket, a piarista atyákat. «Successores 
meos humillime per quinque vulnera Christi rogo 
et imploro, ut hos íideles et diligentes in commissa 
sibi vinea cooperatores fovere, gratiis et beneficiis 
iisdem adesse, eos defendere, et omnem paternum 
amorem, favorem et gratiam iisdem exhibere velint, 
et hoc exiguum per me indignissimum et maximum 
peccatorem ex pura divinae misericordiae conces-
sione inceptum opus perficere, ampliare et consum-
mare dignentur». 

Igen szép és megható az aláírása is: Indignissi-
mus terrae vermis, peccator maximus, Otto Joannes 
Baptista Volkra, indignissimus episcopus veszpri-
miensis. És ez nem csak formula vagy tettetett sze-
rénykedés, divatos megalázkodás, hanem őszinte mély 
szívből jövő alázatosság. Egész élete bizonyította. 

Meghalt 1720. december 19-én Győrben. Róka 
szerint «mortuus et tumulatus» Pozsonyban. (R. 470.) 
A káptalani naplóban a következő szavak jelzik nagy-
ságát : «Vixit Deo et Patriae Gloriosus». Ádám Iván. 

A coelibatus és a szentírás. <n.) 
Igaz-e, hogy a házasság — a szentírás szerint — 

mindenkit köt? Teljesen képtelen felfogás. Ellenkezik 
a közérzülettel és a történeti tényekkel. Erőszakos a 
szentirással szemben, ellenmond az egyház minden-
kori felfogásának. 

De nézzük csak közelebbről ezt a szempontot. 
Minő helyekre hivatkozik Milas állítása igazolása 

mellett? A következőkre: 
aj «A püspöknek azért feddhetetlennek kell 

lennie, egy feleségű férfiúnak...» (1 Tim. 3, 2.); 
«A diaconusok azért egy feleségű férfiak legyenek, 
kik jól gondját viseljék fiaiknak és házoknak». 
b) «Mondom pedig a nőtleneknek és özvegyeknek: 
jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha ma-
gokat meg nem tartóztatják, házasodjanak meg; 
mert jobb megházasodni, mint égni». (1. Kor. 7, 8. 
9). Ezen utóbbi hellyel mindjárt végezhetünk. Egy-
szerűen nem ide tartozik. Minden hosszabb magya-
rázat nélkül kiki észreveheti, hogy ebből a helyből 
a házasságnak általánosan kötelező voltát nem lehet 
bizonyítani. Itt szent Pál tanácsot ad azoknak, kik-
nek nincs elég lelki erejök a nőtlenség, vagy özvegy-
ség elviselésére, hogy házasodjanak meg. Ez oly vilá-

gos, hogy csodálkoznunk kell azon, mikép hivatkoz-
hatik valaki ezen helyre, mint olyanra, mint a mely 
állítólag a házasság kötelező voltát bizonyítja. 

De hát talán nagyobb joggal hivatkozhatik Milas 
az előbbi két szövegre? Nem. 

Mielőtt ezeknek hiteles magyarázatához fognánk, 
általánosságban vitassuk meg az első szempont le-
hetőségét. 

Az ember természeténél fogva ép úgy hajlik a 
nőtlenség felé, mint a nősülés felé. A nősülés tehát, 
bár az ember természetéből folyik, nem lehet köte-
lező mindenkire nézve. Kötelező volta esetén a nőt-
lenség bűn volna, a mi sok szent, sőt magának 
Krisztusnak példájával is ellenkeznék. Azért a szent-
írás és ennek nyomán az egyház is a nőtlenséget 
mindig magasabbra helyezte a házasságnál. 

A Megváltó, midőn tanítványainak a házasság-
ról beszél, többi között ezt mondja: «És vannak 
férfiatlanok, kik magokat tették azokká, mennyeknek 
országáért».1 Érti azokat, a kik szabad akaratból, a 
mennyország kedveért, a házasságról lemondottak, 
vagyis azért mondottak le, hogy a keresztény töké-
letességben minél jobban előre haladjanak. Szent 
Pál is világosan mondja, hogy csak a nőtlenek szol-
gálhatnak akadály nélkül az Úrnak.3 Mindez pedig 
ellentmond annak, mintha a nőtlenség bűn volna, 
sőt ennek tökéletesebb volta mellett tanúskodik. Az 
egyházat tehát a szentírás szelleme irányítja, midőn 
a coelibatus mellett tör lándzsát. Azt akarja vele, 
hogy papjai szabadon, földi gondoktól menten, szor-
gosabban élhessenek hivatásuknak. 

Milas az ő felfogásával nemcsak a nyugati, ha-
nem a keleti egyházatyák és írók felfogásával is 
ellentétbe jut. 

Lássunk csak egy-két példát. 
Origenes folytonos tisztaságról beszél, ezt tartja 

tökéletesnek. Az orthodoxok Chrysostomusnak egy 
helyére szeretnek hivatkozni a coelibatus ellen.3 Azt 
mondja, hogy oly nagy dolog a szüzesség, hogy Krisztus, 
midőn lejött, azt sem meg nem parancsolta, sem 
pedig törvénnyel nem írta elő, mivel nagy küzdel-
mekkel jár. Egy Mózes is, mondja Chrysostomus, 
megházasodott. De ugyanakkor figyelmen kívül hagy-
ják a nagy egyházatya egyéb nyilatkozatait. Mint a 
fenti nyilatkozatából is láthatjuk, ő is magasabbra 
helyezi a coelibatust, sőt egyenesen hivatkozik szent 
Pálra, a ki azt mondja : «Mert akarnám, hogy úgy 
lennétek, mint én vagyok». (I. Kor. 7, 7.) Máthé 19, 
12-höz pedig ezt í r ja : «Sunt eunuchi. Quamquam 
alioquin etiam in principio haud obscure significavit, 
opus esse virtute, non filiorum multitudine». Más 
helyen szent Pál I. Kor. 7, 39-ét magyarázva, többi 
között így szól: Nem mondja (t. i. szent Pál) egy-
szerűen ut nubat, hanem hozzá teszi: ha akarja.4 

1 Máthé 19, 12. 3 Ep. 2. Olympiadi diaconissae. 
2 I. Kor. 7, 32—35. 4 Sermo XX. 
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Méltán kérdezhetjük tehát, milyen alapon állítja 
Milas a házasságnak általánosan kötelező voltát? 

Vegyük elő ezek után a megjelölt szentírási he-
lyeket (I. Tim. 3, 2. 12; Tit. 1, 5.) «Oportet episco-
pum esse unins uxoris virum». (Oportet diaconum...) 
Többféle magyarázata ismeretes. Szent Ambrus sze-
rint unius uxoris: unius Ecclesiae. A püspök ne 
menjen át az egyik egyházból a másikba. Ez azon-
ban mysticus, vagyis átvitt értelmű magyarázat.1 

Luther és Beza szerint: ne sit scortator. A püspök 
ne legyen bujálkodó. Ne legyen olyan, ki könnyen 
elbocsátja feleségét. Kálvin szerint az az értelme, 
hogy a püspöknek egyszerre több felesége ne legyen, 
mint a zsidóknál volt, de úgy, hogy ha meghal a 
felesége, «aliam et aliam ducere possit». 

Ime a modern orthodoxok a protestánsok nyom-
dokain haladnak. Ennek dacára fölteszem Milasról, 
hogy jobban hisz az egyházatyáknak, kivált ha azok 
görögök, mint Kálvinnak. Ezek ugyanis egész más-
kép magyarázzák szent Pál fenti szövegét. Chrysos-
tomus szerint az unius uxoris vir értelme ez : Qui 
antea fuit monogamus absolute, tehát olyan, a ki 
másodszor nem nősült. Azt a véleményt pedig, hogy 
szent Pál a simultanea polygamia, az egyidejű több-
nejűség ellen lép föl, mint teljesen tarthatatlant el-
veti. Több oknál fogva mondja tarthatatlannak. Elő-
ször, mert Krisztus is tiltotta a polygámiát. Sőt Krisz-
tus idejében, de már előtte is, a népjog szerint, 
infamia volt a soknejűség és mint ilyen tiltott. Ennél-
fogva a laikusoknak sem volt megengedve. Másod-
szor következteti ezt egy párhuzamos helyből, hol 
szent Pál a diakonisszáktól egyebek között kívánja 
«Ut sit unius viri uxor».2 Miután az sohasem volt, 
hogy egy asszonynak egyszerre két férje lett volna, 
szent Pál szavainak csak az lehet az értelme, hogy 
egymásután ne lett légyen két férje. De ebben az 
esetben szent Pál püspökre vonatkozó helyének is 
hasonló értelmet kell tulajdonítani. És harmadszor: 
az egyháznak régi szokása, hogy többször nősülteket 
nem szentel pappá. Ilyenformán az a másik szó: az 
irreprehensibilis, a ávemXrjnnzoç (feddhetetlen), elválasz-
tandó az: unius uxoris vir-től és úgy értelmezendő, 
hogy a püspöknek minden hibától mentnek kell lennie. 

Ugyancsak Chrysostomus Tit. 1, 5-höz ezt a 
magyarázatot fiizi : «Non quod id legis loco posuerit, 
sed quod errori ignoscebat» ; vagyis hogy szent Pál 
a diakónusokra nézve nem akarta ezt törvény gya-
nánt előírni, hanem azt kívánta, hogy ha már nősült, 
olyan legyen, ki egyszer nősült.3 

Papadopulusnálezt olvassuk: Jam Chrysostomus 
ita seribit: Sic dicit Apostolus: unius uxoris virum, 
non ea ratione, ut id nunc ab Ecclesia observatur. 
Oportet enim omni prorsus castitate sacerdotem esse».4 

1 Cornelius a Lapide. 2 1. Tim. 5, 9. 
3 Sermo II. de Job. 
4 Papadopuli : Praenotationes Mystagogicae. Patavii 

1697. p. 208. 

Kérdezzük Milastól, vájjon mit mond itt Chry-
sostomus? Kétségtelenül ezt: Egyes papok most nős 
állapotban élnek, szent Pál azonban az unius uxoris 
vir-rel azt akarja mondani, hogy püspök otyan legyen, 
ki egyszer nősült. 

Azon körülményen, hogy püspökről van szó, 
nem kell fennakadni. Szent Pál idejében ugyanis a 
presbyter és episcopus szónak még nem volt meg-
állapodott jelentése. Különben a Tit. 1, 5-ben ugyan-
azt kívánja szent Pál a diaconustól is, a mi világo-
san arra mutat, hogy nyilatkozata a mai értelem-
ben vett presbyterre is vonatkozik. 

Még az orthodox Theophylactus is máskép fogja 
fel szent Pált, mint Milas. Szerinte az irreprehensi-
bilis annyi, mint : omni virtute conpicuus, ennél-
fogva nem vonatkozik a házasságra. Az «unius uxoris 
vir»-ra vonatkozólag pedig ezt í r ja : «Non ut legem 
sanciat», hogy is mondhatná akkor I. Kor. 7, 7.: 
Volo vos esse omnes, sicut meipsum? 

Igaz, hogy a továbbiakban ő is elveti a sulykot, 
azt mondja t. i., hogy szent Pál ezt a zsidók ellen 
mondja : Ha t. i. mégis van felesége, ne legyen kettő, 
hanem csak egy. A házasság tehát oly szent dolog, hogy 
a püspök is köthet házasságot, de csak eggyel. Ez a 
véleménye azonban már nem gyökerezik a régi egyházi 
fölfogásban. Az igazság kedvéért mégis meg kell je-
gyezni, hogy ennek dacára Theophylactus is a teljes ön-
megtartóztatást magasabbra értékeli a nős állapotnál.1 

Az eddig mondottak szerint Milas magyarázata 
teljesen tarthatatlan. Igaza van Palmierinek, hogy az 
az idők jelét viseli magán, a modern szellemet, mely 
ellentétben az egyház szellemével, a folyton hangoz-
tatott orthodoxia dacára, mindig távolabb viszi a 
keleti egyházat a szentirás szellemétől. Milas első 
konklúziója tehát, mely szerint a házasság minden-
kire kötelező és a coelibatus természetellenes, minden 
alapot nélkülöz. Nem egyéb ez, mint Kálvin felfogá-
sának fölelevenítése. 

A többi konklúzióval könnyebben végezhetünk. 
Milas szerint, mint feljebb 2. alatt láttuk, a szentirás 
nem tesz különbséget első és második házasság 
között. Ez nem áll. Cáfolatul ime az illető hely: 
I. Kor. 7, 39, 40 : Beatior, sí sic (t. i. özvegyen) perman-
serit. Vagyis szent Pál szerint az özvegység jobb, 
mint a második házasság. Világosan kiemeli Theo-
phylactus e hely értelmét. így szól: «Permittit secun-
das nuptias, attamen beatiorem judicat earn, quae 
alteram maritum non acceperit. Perinde ut coelibatas 
primis nuptiis seu matrimonio est melior, sic et 
prius matrimonium posteriori praestat». 

A régi egyházi írók és egyházatyák is ezen a 
véleményen vannak. Origenes az első házasságot 
tekinti ideálisnak. Nagy szent Bazil szerint a máso-
dik házasság nem szent.2 Szent Chrysostomus szerint 

1 Commentar: I. Kor. 7, 8. 9-hez. 
2 Veszelinovity id. m. 26. 1. 
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az első házasság sokkal jobb a másodiknál. Szent Pál 
ezen helyénél : Vidua eligatur unius viri uxor (I. Tim. 
5, 9.) minden kétséget kizáró módon kifejezi ezt, 
midőn így szól: «Bonum quidem secundum conju-
gium, sed melius est primum et solum. Saepe nam-
que secundae nuptiae quotidianarum et pugnarum 
et contentionum initium et occasionem attulerunt».1 

Aranyszájú szent János tehát e helyen jobbnak 
mondja az első és egyedüli házasságot és pedig azon 
oknál fogva, mivel a második gyakran számos 
egyenetlenséget okoz. Nyoma van azonban egy más 
megokadatolásnak is. Eszerint az első házasság azért 
jobb, mert közvetlen jelképezi Krisztusnak jegyesével, 
az egyházzal való összeköttetését. 

Milas püspök tehát a második konklúziójával 
is elszigetelten áll az egyházi életben. 

Harmadik konklúziója szerint a szentírás nem 
tesz különbséget a világiak és a papok házassága 
között. Ezen állítása feltűnően merész, épen azért 
nem szükséges, hogy sokáig időzzünk mellette. Cáfo-
latára elegendő, ha egyszerűen jelezzük az idevágó 
helyeket. Ilyenek: I. Tim. 3, 2. 12,; Tit. 1, 5. 6. Lát-
tuk, hogy a görögök felfogása szerint is e helyeken 
az egyházi személyek házasságáról van szó és hogy 
ezekre nézve bizonyos követelményeket állít fel szent 
Pál. I. Tim. 4, 12-ben is az egyházi személyekhez 
fordul, hogy a tisztaságban példányképül szolgáljanak. 

Ha mindezeket szem előtt tartjuk, akkor Milas 
4. és 5. konklúziója önmagától megdől. Az egy-
házat a coelibatus magasztalásában, ajánlásában, 
elrendelésében nem az encratismus irányította, hanem 
(a hagyományról nem is szólva) a szentírás szelleme. 

Az egyház az encratiták ellen mindig küzdött, 
különben is ez a tévely a Il-ik század második felében 
keletkezett, máskép Tatianus, Severinus szektájának 
is nevezték és az encratiták az első házasságot is 
elvetették. 

Továbbá az egyházat felfogásában egész világ 
választja el az encratitáktól, a coelibatus előírásában. 
Az encratiták rossznak tartották a házasságot, az 
egyház ellenben Krisztus nyomán szentségnek tartja, 
tehát egyáltalán nem veti el. Azonban a szentírás 
nyomán mégis elsőbbséget tulajdonit a coelibatusnak, 
ha szándékának megfelel. Nincs tehát itt szó valami 
dogmáról, hanem szabad akarattal vállalt áldozatról. 
Szóval mi Milas-szal homlokegyenest ellenkező 
konklúziókra jutunk, épen a szentírás nyomán. 

Eszerint 1. a házasság nem mindenkit köt; 2. az 
első házasság szent és nagy titok; 3. különbség van 
a papok és világiak házassága között; 4. a második 
házasság nem oly szent titok, de meg van engedve 
a világiaknak ; végre 5. a szentírásból a papok máso-
dik házasságát nem lehet igazolni. 

Sajnos, hogy a keleti egyházban egyre szaporo-
dik azok száma, a kik az eddigi elég enyhe gyakor-

1 Sermo XXXI. I. Tim. 5, 9. 

latot is meg akarják dönteni. Nagyban fölpanaszol-
ják, hogy mily szerencsétlen az özvegyen maradt 
pap, kivált ha gyermekei is vannak. Hát hiszen szó 
sincs róla, nem irigylendő állapot, csakhogy a pap-
nak épen azért, mivel pap, magasabb szempontokat 
is ligyelembe kell vennie, amint hogy igaz az is, 
hogy a második anya sohasem pótolja az első anyát. 
Gyászában a tanulmányokban keressen kárpótlást, 
mint ezt a kánonok előírják.1 Semmiképen sem iga-
zolható tehát, ha a keletiek egyrészt unos-untalan 
az orthodoxiára hivatkoznak, másrészt pedig a 
modern szellemnek hódolnak. Hadzsega Gyula dr. 

Hofbauer szent TÇelemen élete alkonyán. <vn.) 

Elete közvetlen főcéljának megvalósítására irányult 
igyekezete. 

Ha valakinek, Hofbauer szent Kelemen atyának 
életében lehet úgyszólván kézzelfoghatóan megtapasz-
talni azt, hogy a közmondás szerint ki-ki ugyan maga 
a saját szerencséjének vagy szerencsétlenségének a 
kovácsa, ámde mindnyájunk életének a fő, a legfőbb 
intézője mégis — az Isten. 

Láttuk, hogy szentünk földi életpályájának mi 
volt az isteni Gondviseléstől kitűzött, itt a földön 
megvalósítandó főcélja. Nemde az, hogy a Liguori 
szent Alfonztól, ettől a látnoki szellemű és csoda-
tevő embertől alapított redemtorista szerzetesrendet 
az Alpeseken innen megalapítsa.2 Alpeseken innen 
itt azt jelenti, hogy Olaszországon kívül. Nagy szó 
ez: Olaszországon kívül! Jelenti a földkerekségét. 
De vájjon nem túlozunk-e? Nem. Egy pillantás a 
földkerekségére, úgy, a hogy most van, és mindenki 
kénytelen meggyőződni arról, bog)' a redemtorista 
rend most már nemcsak az ó-, de az új világrészek-
ben is el van terjedve, vagy készül gyökereket verni. 
S vájjon kinek köszönheti a nevezett rend ezt az 
elterjedést? Talán az olasz rendtagoknak? Lehetet-
len. Hiszen tudjuk, hogy ezek mennyire elmaradtak 
szent alapítójuk alkotó szellemétől. «Nevettek», a mint 
már fentebb láttuk, Hofbauer atya tervén, hogy rend-
házat alapít a most már rengeteg erejű és befolyású 
német nemzet körében. S tudjuk egyúttal már azt is, 
hogy Liguori szent Alfonz látnoki és csodatevő ereje, az 
ő előrelátásával és áldásával együtt Hofbauer atya 
személyében jött át az Alpeseken. 

S igazán különös játéka volt az az isteni Gond-
viselésnek az emberekkel, a mi Hofbauer atyával 
történt. S vájjon mi az? Az, hogy Hofbauer atya 

1 Compendiu de dreplul canonic, compens de Andreiu 
baron de Saguna. Nagyszeben 1885, p. 141. 

2 Als ständige Hauptaufgabe seines ganzen Lebens hielt 
der Willensstärke Greis noch immer das eine, das er sich 
schon im Noviziate zu Rom und im Klerikate zu Frosinone 
ins Herz gesetzt hatte : die feste Begründung seiner Kon-
gregation jenseits der Alpen. Innerkofler, 727. I. 
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még 1786. év tavaszán vagy nyár elején lépte át 
nagy tervével a lelkében az Alpeseket s az ő életé-
ben már a 60-ik éven s a világ folyásának már a 
bécsi kongresszusán is — a hol ő szellemi nagy-
hatalmasság szerepét játszta — jóval túl vagyunk s 
az ö rendalapító működésére irányítva figyelmünket, 
vájjon mit látunk? Úgyszólván semmit, semmi kéz-
zelfoghatót nem látunk szemünk előtt.1 Az áhítva 
óhajtott redemtorista bécsi rendház még mindig 
messze késik az ismeretlenség éji homályában. Hof-
bauer atya maga egy idegen nőszerzet melléképüle-
tében lakik mint lelki igazgató és templomi lelkipász-
tor. Néhány, a francia-lengyel üldözés vizözönéből 
megmenekült rendtársa szakadatlanul élet-halál (fel-
oszlatás) veszedelmében lebeg Svájcban, hol itt, hol 
ott. Sehol semmi rendház! Már majdnem igazuk 
kezdett lenni a «nevető» olasz rendtársaknak a szen-
tünktől álmodott «questa casa in Allemagna» felett. 
S a legkülönösebb ebben a dologban az, hogy Hof-
bauer atyának időközben messze földön szent hire 
futott s ő maga Bécsben s onnan kihatólag, kivált a 
bécsi kongresszus idején, az egyetemes egyház és a 
német államok vallásügyi sorsának intézésére, a mint 
láttuk, tanácsával, útbaigazításával, fensőbbséges, 
sokszor parancsoló magatartásával világtörténelmi 
nevezetességű befolyást végzett. Világtörténelmi ne-
vezetességű befolyás egyházi és állami ügyek intézé-
sében -— és semmi eredmény a maga tervbe vett 
bécsi és egyéb rendházak érdekében : hogy vág ez a 
kettő össze rímbe ?2 Es szentünk mégis nem a nagy-
szabású varsói vagy bécsi pasztorációt, nem a vilá-
got mozgató bécsi kongresszusi befolyást tartotta 
élete főcéljának itt a földön, hanem a rendalapítást 
«az Alpeseken innen». Ezt emlegette legnagyobb 
hangsúlyozással, ehhez ragaszkodott sok jóakaratú 
embertől akkor meg nem értett s «partikuláris» ko-
nokságnak tartott emberfölötti szívóssággal.3 S az 
emberek félreértéseit a szentek magatartásával szem-
ben ám nem is igen lehet csodálni s könnyen ki 
lehet menteni. A Szentlélek sugallatai, melyeknek 

1 A magnak, hogy belőle fa lehessen, fel kell áldoznia 
magát. Szentünknél is az ő halálából fakadt ki szerzetes-
rendjének felvirágzása. 

2 A rím összliangzása abban fog kicsattanni, a mi halála 
után következett be. Szentünk más téren végzett óriás apos-
toli munkájával szerzett «szent» nevet és ellenállhatatlan 
érdemet — rendje felvirágzására. 

3 Unbeständigkeit, mondja Dr. Em. Veith eskü alatt tett 
tanúságában, war ihm ganz unbekannt, da sein ganzes Stre-
ben dahin ging, seine Kongregation und die Ehre des heiligen 
Alfons zu verbreiten. Dieses Streben haben ihm sogar 
einige Freunde zum Vorwurf gemacht, da es ihnen zu par-
tikulär schien. So habe ich z. B. den Kanonikus Friedrich 
Werner, der sich damals um die Erweckung des katholischen 
Glaubens in Wien sehr verdient machte, öfters sagen gehört : 
P. Hofbauer wäre ein vollendeter Heiliger, wenn er nicht 
bei jeder Gelegenheit vorzugsweise den Zuwachs und die 
Ausbreitung seiner Kongregation im Auge hätte. Inner-
kofler, u. o. 

vezetése alatt haladnak a szentek s melyeknek mi-
benlétéről és céljáról maguknak a szenteknek sincs 
mindig tiszta fogalmuk, nem szólnak, csak maguk-
nak a szenteknek: a kortársaknak róluk Isten nem 
szokott híradást adni, csak kivételesen. 

Hofbauer atyáról ilyen körülmények között nagy 
találó igazsággal lehet elmondani azt, a mit Salvia-
nus valahol az egyházról mondott, hogy «inter per-
secutiones mundi et consolationes Dei peregrinando 
procurrit». O is az emberek félreértései s bizony 
csaknem szakadatlan üldözései — és Isten gazdag vi-
gasztalásai között haladt, jó sokáig mint hajlék, 
rendház nélküli vándor szerzetes, tehát lassan bár, 
de biztosan, élete céljának, a redemtorista rend 
Olaszországon kívüli megalapításának megvalósítá-
sában mindig előbbre és előbbre. 

Lássuk ennek a lassú, néha látszat szerint majd-
nem szünetelő előhaladásnak némely jellegzetesebb 
részleteit. 

Azzal, hogy szentünk az orsolya-rendi apácák-
nál állást foglalt el és lakást kapott, majdnem egy-
idejűleg történt, hogy rendje Svájcban az utolsó rend-
házat is elvesztette.1 

«Bendfőnöki helyettes az Alpeseken innen» — 
rendház nélkül! Ez volt szentünk helyzete éveken 
át, és sajátságos, halála is ebben a helyzetben találta 
őt. Igaz ugyan, hogy ő az orsolyák seilerstättei házá-
ban, a maga szűk lakásában, úgy a hogy lehetett, 
kolostori rendet tartott, természetesen klauzúra nél-
kül. Itt lakott vele titkárja, Sabelli atya. Ide kellett 
mindennap közös ebédre és szentgyakorlatra jönni 
Stark atyának is az olasz templom mellől. Ezeken 
kívül szentünk utóbb két újoncot is vett fel magához 
lakásba. Ezek egyike Joseph Lipotzky Bitter von 
Holdenberg volt, a ki 1815. szept. 17-én tette le 
szentünk kezébe a rendi fogadalmat. Látszik tehát, 
hogy Hofbauer atya rendjének Alpeseken inneni 
fenntartásához és meggyökereztetéséhez szilárdan 
ragaszkodott. De míg egyrészről rendház alapítására 
már öt országban tett eddig meghiúsult lépéseket, 
addig bécsi kicsike rendi családjában mindakét 

1 Seitdem P. Hofbauer zu Sankt Ursula war, hatte el-
ein eigentliches volles Kloster überhaupt nicht mehr. In 
Freiburg (Svájcban) waren zwar, wie wir hörten, die Studenten 
und Kleriker in einem Hause, die Patres aber durften nicht 
ein gemeinsames Klosterleben führen, sie lebten als Kapläne. 
Dies sollte noch ziemlich einige Jahre so bleiben. Auch in 
Polen waren verschiedene Patres da und dort untergebracht, 
doch konnte der Heilige, mit Ausnahme von P. Podgorski 
und P. Jestersheim, nicht einmal verläszliche Kunde von 
ihnen erhalten. Er selbst hatte in Österreich zwar vier Kon-
gregierte in der Nähe, aber die beiden Laienbrüder, Emmanuel 
und Mathias, muszte er den einen bei den Serviten, den 
andern bei den Zisterciensern unterbringen. Auch P. Stark 
muszte an der italienischen Kirche wohnen. Nur P. Sabelli 
wohnte im Hause des Heiligen. Der hatte ihn 1812 aus der 
Schweiz, wo er bei einem Pfarrer wohnte, nach Wien berufen 
zum Sekretariat. Innerko/ler, 728. 1. 
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rendi atya annyi bajt okozott neki,1 hogy egyszer, 
büntetésül és megriasztásul, Hofbauer atya hamaro-
san összecsomagolt, s útravaló köteggel a kezében, 
fenyegetőleg távozott el hazulról, Stark és Sabelli 
atyáknak csak ennyit mondva: «En itthagylak. Me-
gyek Amerikába !» Annyi tény, hogy Bécsbe telepe-
dése elején, a lekiizdhetetleneknek látszó nehézségek 
közepette, szentünk csakugyan gondolt arra, hogy 
Amerikába fog kivándorolni. Friss emlékezetében 
tartotta neki ezt a gondolatot az ő legkedvesebb 
rendtársa s utóbb apostoli gondjaiban utódja, Passe-
rat atya azzal, hogy a szerzetesi létért vivott keser-
ves európai küzdelmekben ő is Amerika szabad 
levegőjébe vágyakozott. S az Amerikába való vonulás 
terve még egyszer fog szentünk részéről, de akkor 
már igen komolyan, a legkomolyabban szóba jönni. 
Most, mikor arról volt szó, hogy Stark és Sabelli 
atyákat szófogadatlanságuk miatt megbüntesse, nem 
ment el Amerikába. Vájjon tehát hova távozott? 
Csak egyet, de azt azután biztosan lehet tudni. A két 
rendi pap, lelkük mélyén megrendülve, keresésére 
indulnak szent rendfőnöküknek. S hol találták meg 
őt vájjon? Az ő kedves bécsi búcsújáró helyén: a 
mariahilli templomban, oltár előtt térdepelve s imád-
kozva. Megtörten kértek tőle bocsánatot s esedezve 
kérték őt, hogy csak térjen vissza s ne hagyja el 
őket. S Isten megvigasztalta mindhármukat : a lelki-
atyát, mert fiai bűnbánatot tartottak, a két lelki fiút, 
mert szent lelkiatyjukat visszanyerték.2 

1 P. Martin Stark finom Ízlésű, de hiúságra hajlandó 
fiatal ember volt. Az engedelmességben való pontosság sem 
volt neki erős oldala. Szentünk majd tréfával, majd komolyan, 
egy-kétszer mázsás súlyú rendreutasitással igyekezett a 
külömben jóakaratú rendtárson segíteni. Egyszer óriás korsót 
nyomott a hiú Pater kezébe, hogy abban, Bécsben, messze 
eső kútból hozzon neki vizet. Más alkalommal szolgálatra a 
miséző paphoz későn jött s azzal mentegette magát, hogy 
gyóntatnia kellett. Hofbauer atya igen komolyan vette a dol-
got s a következő Ítélettel sújtott le rendtagjára : «Da haben 
Sie nicht für Gott gearbeitet, sondern für den Teufel !» Még 
több bajt okozott szentünknek az ő titkárja, a kit a többi 
között azért is hivott el St.-Gallenből, a hol káplán volt, 
magához, mert ott is bajt okozott. Rajongásra és búskomor-
ságra — két ily végletre — hajlandó természetének ösztönei-
től ragadtatva álmiszticizmusban kezdett kalandozni s ebből 
a rossz szokásából Hofbauer atya oldalán sem tudott hamar 
s gyökeresen kigyógyulni. Szentünk az ő lelki leányain, az 
Orsolya-r. apácákon is észrevette Sabelli atya nem józan 
befolyását. Egy lengyel hölgy szenteskedései, éjjeli gyertyás 
kivonulásai és éneklései szintén feltűntek a városban. Sőt 
Sabelli egy svájci eksztatikus, önkívüli állapotokban sok 
zagyvaságot elkövető nőtől egy levélnek tartalmát, a hol 
Ferenc császár és kormánya keserű kifakadások tárgya vala, 
nem röstelte Bécs városában többekkel közölni. Szóval, 
P. Sabelli igazán megérdemelte, hogy szentünk őt keserű 
szívvel «házi kereszt»-jének nevezze. V. ö. Innerkofler, 730— 
732. Summarium, a. 1866. 6. és 161. 1. Jöttek, sőt mondhatni, 
zúdultak e két rendtag révén még keservesebb megpróbál-
tatások szentünkre. Ezen a réven keletkezett az ő legkeser-
vesebb szenvedése, az ő kálváriája is, a mint nemsokára 
látni fogjuk. 

3 So erzählte — magát az esetet, a tanulság a mienk — 

Időközben reménysugár villant fel Hofbauer 
atya lelke előtt az iránt, hogy lelki, apostoli műve-
lésre ugyancsak rászorult országban (sorrend szerint 
már a hetedikben) neki szerzete1 számára rendházat 
fog sikerülni alapítani. A dolog a legjobb jelek ke-
csegtetése alatt indult meg. 1815. nyárutóján P. For-
tunato Ercolani passionista atya, mint már föl-
szentelt nikopolisi püspök érkezett Rómából Bécsbe, 
hogy székét, mint apostoli vikárius, Oláhországban 
elfoglalja. Mikor itt Severoli nuntiustól meghallotta, 
hogy Hofbauer atya misszionáriusokat Amerikába 
szándékozik küldeni, Ercolani püspök kapva-kapott 
az alkalmon s azzal a kéréssel lordult Hofbauer 
atyához, alapítson szentünk Amerika helyett Oláh-
országban missióállomást. A dolog a nuntiusnak is 
tetszett. Szentünknek pedig, a ki égett a vágytól, 
hogy Isten dicsőségére és a lelkek üdvére áldozatra 
vállalkozzék, igazán több se kellett. Tüstént írt P. 
Giattininak, a rend gondnokának Bómába: «Éppen 
most tökéltem el — úgymond — magam, hogy né-
hány alattvalómat Bukarestbe küldjem, Oláhországba, 
kongregációnk számára rendház alapítása végett».2  

S ez az ügy oly gyorsan ütődött nyélbe, hogy a gyor-
saságon szinte meglátszik a szent férfiú lelkének 
örömtől való röpdösése. Rögtön magához rendelte 
Svájcból az ő «kedves kis József-»jét, P. Joseph Fort-
hubert,3 hozzá rendelte két nagyreményű újoncát, 
Hätschert és Libotzkyt, és Mathias laikus testvért. 
Adott nekik 4000 frt-ot, egy kis könyvtárt s egyéb 
felszerelést, a templom és a leendő zárda számára.4 

Rómába pedig oki. 4-én azt jelentette a rendi pro-
kurátornak, hogy mindezt — ezt a nagy áldozatot — 
azért teszi, mert ott, a hová fiait küldte, oly nagy a 
lelki gondozás hiánya, hogy katholikus hivek törö-
kökké és szakadárokká válnak — «misszionáriusok 
hiányában». 

A szent karaván, Hofbauer atya áldásával, 1815. 
okt. 5-én kelt útra Bécsből, kisérve Ercolani püspö-
köt, de feltűnés kerülésével éppenhogy feltűnést kel-
tőleg — a mint mondani szokás — «incognito». 
P. Forthuber kénytelen volt az uton úgy szerepelni, 
mint a püspök káplánja, Eibotzky mint kamarása, 
Hätscher és a laikus testvér, mint szolgái •— Forthu-
bert kivéve — világi ruhákban. Már ez sem ment 
egészen szentünk izlése szerint, a ki szerette a bátor 

der selige P. Freund, der es in einer alten Aufzeichnung von 
P. Kral gelesen haben will. Innerkofler, 732. 1. 

1 Az ő «szerzete» alatt mindig kongregációt kell érteni. 
2 1815. szept. 22. 
3 Azt, a kinek egyszer az oltárnál azt súgta fülébe : 

«Joseph, lasz den Engeln auch etwas». 
4 Was ich eben gab, — mondja szentünk Giattininak 

1816. jan. 8-án írt levelében (német fordításban) — war 
nicht wenig. Es übersteigt leicht die Summe von 4000 Gulden. 
Auszerdem gab ich auch eine Bibliothek und verschiedene 
Dinge zum Ausschmücken der Kirche und zur Einrichtung 
des Hauses. Mit dem allen hätte ich in Italien leicht ein 
ganzes Kolleg errichten können. Innerkofler, 735. 1. 
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és nyilt fellépést. Teljes megütközését keltette fel 
szentünknek azonban a püspök őszinteség hiányá-
ban leledzett az az eljárása,hogy missiós célra «má-
sokat» is vitt magával Oláhországba s ezt a körül-
ményt szentünk előtt eltitkolta, a kit ez a titkolód-
zás méltán nagyon elszomorított. S szomorúságában 
csodás előérzete a vállalkozás sikertelenségét vele 
előre megsejtette.1 

A Bukarestbe Hofbauer atyától küldött missió 
kapcsán igen érdekes és tanulságos betekintés nyilik 
szemeink előtt az akkori oláhországi katholikus 
pasztoráció nyomorúságaiba és szentünknek nagy 
apostoli terveire s e terveknek saját olaszországi 
rendtársainak szűkkeblúségéből származott meghiú-
sulására. Hofbauer atya P. Augustinus passionista 
atyától, a ki Ercolani püspök édes testvére és a 
püspöki gond és munka viselésében egyetemes hely-
tartója (vicarius generalis) volt Oláhországban, meg-
tudta, hogy nekik, a passionistáknak, Olaszországban 
több házuk van ugyan, de rendtagok kevesen van-
nak, minélfogva ők nem képesek az oláhországi 
missiót kellőképen ellátni.2 Ez a körülmény s belőle 
folyólag az a remény, hogy szentünk az oláhországi 
missió lelkipásztori munkájában rendje számára 
tért szerezhet, sőt esetleg az egész oláhországi mis-
sióterületet elnyerheti, birták rá Hofbauer atyát arra, 
hogy a fentebb jelzett kellemetlenség dacára, rend-
társainak bukaresti működésére nagy súlyt fektessen. 
Ennek a törekvésének lángoló buzgóságában irt 
szentünk P. Giottini rendi ügygondnoknak Bómába 
1816. május 16-án ujabb levelet, a mely, a mint 
mindenki tüstént látni fogja, nagy figyelmet érdemel, 
mert valóságos egyháztörténelmi kincses adat. Halljuk 
szórói-szóra. 

1 Der Herr Bischof, írja imént idézett levelében, hatte 
Gefährten bei sich (másoknak ígérte a missió-munkát), die 
er mir verheimlichte und dafür andere von mir verlangte« 
bis er sie erhielt. So reisten die seinen mit ihm. Ob sie 
etwas tun können, wird der Erfolg zeigen. Aus dem Um-
stände aber, wie der Bischof selber mein in ihn gesetztes 
Vertrauen erschütterte, hoffe ich kaum noch etwas ; denn 
wo ich in einer so wichtigen Sache die Aufrichtigkeit mangeln 
oder doch Verheimlichungen sehe, wie es beim Bischof 
otrenkundig ist, hoffe ich gar nichts mehr. Daher schmerzt 
es mich, die Erlaubnis zur Reise gegeben zu haben. Schon 
seit langer Zeit (a maga mentségére) hat mich dazu aber der 
Herr Nuntius aus allen Kräften zu veranlassen gesucht, ich 
solle ja einige Leute von den Meinen nach Bukarest senden. 
Ich habe ihm stets widerstanden, bis sich nun eine Gelegen-
heit bot. Innerkofler, 735. 1. 

2 Ezt a szomorú tényállást megtudván, fakadt ki szen-
tünk P. Giottini római redemtorista prokurátorhoz 1816. 
jan. 8-án Bécsből intézett levelében : «Mi pedig — úgymond — 
(mi redemtoristák) idáig már egész Németországot betölt-
hettük volna a mieinkkel, hogyha engem Rómában meghall-
gattak volna és Saluzzo bibornoknál (a Propaganda főnöké-
nél) annyira be nem feketítettek volna». Innerkofler, 736. 1. 
Ez a vágás, a mint alább világosabban fog kitűnni, a szent 
férfiú részéről egyenesen és főleg magának P. Giottininek 
szólt. 

«Főtisztelendő P. Augustinus, a bukaresti (niko-
polisi cimmel) főtisztelendő püspök úr édes testvére 
és egyetemes helytartója ép most utazik Bómába, 
hogy ott a Propagandától engedelmet szerezzen arra, 
hogy a mieink, (lelkipásztori) munkások hiányában,1 

az ottani missiót megkapják azzal a kötelezettséggel, 
hogy azt a szőlőskertet2 gondozzák, mely annyi év 
óta már elhagyatva és elhanyagolva oly borzasztó 
állapotba került, hogy nemcsak elnyomorodott, hanem 
katholikusok már szakadárokká is lettek. Az ifjúság 
18 éves koráig nem tudja, hogy milyen valláshoz 
tartozik. Oktatásban nem részesül, iskolája nincsen. 
Mindenfelé romok. A nép elaljasult, mint a (részéről 
annyira) szeretett marha és valamennyi szomszédjá-
nak gúnytárgyává vált. 

De hát mit lehet tenni ? 
Hogyha engem az én feljebbvalóim támogattak 

volna — és itt következik a szókimondó szent férfiú 
mázsás súlyú vádja — hogyha én szükségemben 
(mikor nyugodt otthon nélkül kellett rendtársaival 
országból országba futkosnia) tőlük segedelmet kap-
tam volna, hogyha ők nekem oly jelentős pontban, 
a milyen a szerzet terjesztése, okkal-móddal segít-
ségemre lettek volna, hogyha ő eminenciája de 
Saluzzo bibornok rám hallgatott volna:3 ma mink 
egész Németországot és egész Oláhországot eláraszt-
hatnók papjainkkal. Hanem hát engem mindenki 
cserben hagyott, senki nem segített. A mim van és 
a mire képes vagyok, azt egyedül az isteni Gond-
viselésnek köszönhetem és erőfeszítésemnek. 

Abban az esetben, hogyha Istennek és a Propa-
ganda szent kongregációjának úgy tetszik, hogy ezt 
(az oláhországi) missiót megkapjuk, nekünk ott há-
zat kell kapnunk, hogy legyen hol összejönnünk és 
a rengeteg munkaszámára lelket és erőt gyüjtenünk. 
A hitterjesztés szent kongregációja mindenütt segíti 
a missionáriusokat, bárhol vannak. Fentartja, támo-
gatja: mért nem minket is? 

A fent megnevezett P. Augustinus jobban fogja 
tudni az ottani nyomorúságot a hit dolgában élő-
szóval elmondani. 

1 Ha ekkor Hofbauer atyának sikerül a redemtoristák 
számára az oláhországi missiót megkapni, az oláhországi 
magyarajkú katholikusok pasztorációja egészen más alakulást 
öltött volna magára, mint a milyen most, legalább is Mold-
vában, a jászvárosi püspökség területén, az olasz passionis-
ták keze alatt. Hofbauer atya rendkívüli erélyessége a csán-
gókból nevelt volna nekik papokat s igen valószínű, hogy 
ezen a réven az itthoni magyarságot is bevonta volna a 
redemtorista rend hatása körébe. 

2 Megjegyzendő, hogy szentünk stílusa— némileg szent 
Páléhoz hasonlóan — forrongós temperamentumánál fogva 
hellyel-közzel rohamos és ugrásos, például itt és alább 
többször. 

3 Olasz rendtársai, mikor ő a rendterjesztés magasztos 
céljával a szivében az Alpeseken átkelt, olasz rendtársai őt, 
a mint láttuk, «kinevették». Azontúl pedig, majdnem egész 
haláláig — ezt majd külön fogjuk tárgyalni — lenézték és 
semmibe vették. 
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Abban a mértékben, a melyben a Propaganda 
kívánja és segít, hajlandó vagyok Oláhországba még 
több papot is küldeni. Mert ott az aratás nagy. Van-
nak ott szakadár görögök, szerteszétszórva minden-
féle felekezetek : ezeknek Krisztus aklába való veze-
tésére is tekintettel kell lenni.1 Ázsia sem esik innen 
messzire, a hova idővel szintén utat lehetne törni, 
hogy ott is missiókat szervezzünk. 

Magában Rómában is lehetne igen alkalmas he-
lyet kapni rendtagok gyűjtésére és nevelésére, hogy 
idővel onnan Németországban és másutt missió-
telepeket lehessen felállítani. Hanem itt tőlem az 
ily házat megtagadták. Csak megszállót (hospizio) 
kaphattam volna ; a mit azonban én készpénzért 
bárhol kereshetek...»2 Breznay Béla dr. 

Az ékirás és Grotefend. 

A hieroglifák megfejtésénél is nagyobb nehézsé-
gekkel járt a régi Assur és Babylon írásmódjának 
megismerése, bár már a XVI. század nyugtalan kí-
váncsisággal és tudvággyal szemlélte ama méltó-
ságteljes romokat, melyek Perzsiában körülbelül azon 
a vidéken kerültek napvilágra, a hol a hajdan virágzó 
Persepolis állott. Kíváncsisággal és tudásvággyal néz-
ték e romokat, mert némaságukban is beszédeseknek 
látszottak, a mennyiben tele voltak írva ékjegyekkel, 
melyek a legkülönbözőbb helyzetben és összekötte-
tésben sorakoztak egymás mellé. 

Már Pietro della Valle nyilvánosságra hozott né-
hányat ez ékirások közül és abból a körülményből, 
hogy az ék vékony vége vagyis éle mindig jobb felé 
vagy lefelé van fordítva, helyesen következtette, hogy 
ez írás balról jobbra folyik és ily irányban olvasandó. 
De szava a pusztában kiáltozónak szava volt. Csak-
nem 150 év mult el, mikor e feliratos leleteknek 
egyre növekvő száma annyira felkeltette a tudós vi-
lág figyelmét, hogy komolyan nekiláttak e már több 
ezeréves álmot alvó halottnak felélesztéséhez. 

Az első lépést ebben az irányban Niebuhr tette, 
aki fölkereste az ősi Persepolis romjait, ott a hely-
színén készített pontos másolatokat az addig nap-
fényre került összes feliratokról. Szorgos kutatásai-

1 Szentünknek egy gondolata sem volt, amely apostoli ne 
lett volna. Mit tett Isten a volt egyszerű péklegényből ! 

3 Egy ehhez hasonló szemrehányása szentünknek Róma, 
illetve a rómaiak ellen volt, a mint látni fogjuk, döntő Fe-
renc császár szemében, hogy rokonszenvének teljes erejével 
forduljon Hofbauer atya felé. Es a legkülönösebb ebben a 
dologban az, hogy Hofbauer atya hatalmas szemrehányását 
Róma, illetve a rómaiak ellen a germánságára büszke csá-
szárnál nem más, mint VII. Pius pápa, szentünk régi jóakarója 
és örökös barátja közvetítette. Róma és a rómaiak — jól 
jegyezzük meg — «eilen» — a pápa. Mily rendkívüli hatalom 
Hofbauer, mily fensőbbséges, mily szellemes eljárás VII. Pius 
pápa részéről ! Rendkívül érdekes és tanulságos esemény. 
Emlékeztet szent Pál apostol «captatio benevolentiae»-jéhez : 
«Ipsius et genus sumus». Majd alább részletcsen fogjuk látni. 

nak legfontosabb eredménye az volt, hogy megálla-
pította, miszerint a legtöbb lelet háromféle ékirást 
mutat föl olyképen, hogy első helyen a legegysze-
rűbb áll, ezt követi egy jegyekben gazdagabb s 
végre harmadik helyen a legfejlettebb. 

Ugyancsak fontos volt Tychsen, a rostocki egye-
tem tanárának fölfedezése, hogy az egyes ékcsopor-
tozatok után visszatérő egyszerű ékjegy vízszintes 
helyzetben t. k. az egyes szavak elkülönítésére szol-
gáló jel. 

Még tovább ment Miinter, a ki 1802-ben meg-
jelent művében1 már azt hangoztatta, hogy a három-
féle ékirás háromféle írásmódot is jelent. A legegy-
szerűbb irás jegyei önálló ideákat, eszméket fejez-
nek ki, azért tud kevés jeggyel is sokat kifejezni. 
A fejlettebb írásban az egyes jegyek hangokat jelen-
tenek, míg végre a harmadikban betűket. De meg-
fejtésükre ő sem vállalkozott. Ez Grotefend halha-
tatlan érdeme. Nem ugyan oly értelemben, mintha 
az összes jeleket sikerült volna megfejtenie, hanem 
ügy, hogy lángelméjével oly fénysugarakat vetett az 
addig áthatlannak látszó sötétségbe, melyeknek vilá-
gánál követői diadalmasan haladtak előre és célhoz 
is jutottak. 

Grotefend mindenek előtt megállapította, hogy a 
hármas feliratok három különböző nyelven vannak 
megörökítve. Kutatásait a legegyszerűbbön kezdte, és 
pedig azon a két leleten, mellyel már Niebuhr 
is foglalkozott. E leletek Persepolisból származtak 
és perzsa királyokat ábrázoló képek fölött találtat-
tak. Grotefend ebből következtetve föltételezte, hogy 
a királyok szokásos cimei is bennfoglaltatnak. Azt 
pedig de Sacy már kimutatta volt a Sassanidák ki-
rályairól, hogy ezek «királyok királya» vagy «nagy 
király» címével éltek. Mivel továbbá már Miinter 
észrevette, hogy egy bizonyos ékjegycsoportozat több-
ször fordul elő a feliratokban, Grotefend nem habo-
zott azt a «király» szóval azonosítani. Azt is tapasz-
talta, hogy e csoportozat néhol kétszer egymásután 
fordul elő vagy pedig előtte következetesen egy más-
féle ékjegycsoporttal. Előbbit ő «királyok királyá»-
val, utóbbit pedig «nagy király»-lyal azonosította, 
a nélkül azonban, hogy már elolvasni is tudta volna. 
Merész kombináció nem sokára erre is rávezette őt. 
Az első feliratban ugyanis a «király»-nak feltétele-
zett ékjegycsoport előtt más szó állott — mondjuk 
A — mint a másik feliratban — jelöljük ezt B-vel. 
Az első felirat «A király» ékcsoportja a másik fel-
iraton is előfordult. Ezeken kívül pedig az elsőn még 
egy sajátos jegyzetcsoport — legyen ennek jele C. 
Leírva ily szöveget kapnánk : 

I. A király — C — 
II. B király — A király. — 
Most Grotefend így okoskodott : Az itt említett 

1 Kaulen : Assyrien u. Babylonien nach d. neuesten 
Entdeckungen. 102. 
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királyok bizonyára származási viszonyban vannak 
egymáshoz, olyképen, hogy A atyja a ß-nek, C pedig 
atyja az A-nak. Ez a C még nem volt király, m<:rt 
nincs mellette a «király»-t jelentő ékj egy csoport. 
A volt tehát a királyi család megalapítója. 

Ezeknek előrebocsátásával a történelemhez for-
dult, melynek alapján az Achamenidák sorából csak 
Cyrus és Darius jöhettek számba. De ezek közül 
ismét Cyrus elesett, részint mivel az A ékjegycso-
port sokkal nagyobb, mint e név megkívánja,részint 
mivel annak atyja is, fia is Kambyses volt, követ-
kezőleg jö-nek egyenlőnek kellett volna lennie C-vel. 
Maradt tehát Darius. Ennek nevét Grotefend a zsidó 
névtárban Darjaveshnek találta, Strabonál pedig 
Dareiavesnek. Ezekből képezte ő a hétjegyből álló 
ékcsoportnak megfelelő Darheush nevet s ennek 
betűivel azonosította a megfelelő jegyeket. Miként 
most már bizonyos, helyesen kombinált, csupán a 
4. és 5. jegyben tévedett. 

A B ékcsoportozat elolvasása már könnyebb 
volt, mert az első jegy kivételével ugyanazon jegyek-
ből áll, melyek az előbbiből már ismeretesek voltak. 
A zend névtár segítségével ezt CA-nek minősítette s 
így Chshjarsha (Xerxes) volt olvasható. 

A C ékcsoportozat újból nagy nehézséget oko-
zott, mert csak két jegy volt az előbbiek alapján 
ismeretes. Mégis jól kombinált és ismét csak két 
betűben tévedt, Goshtasp-ot olvasván Vishtaps (Hys-
taspes) helyett, llyképen a negyvenkét jegyből, a 
mennyit ő a feliratokon megkülönböztetett, ép oly 
merész, mint elmés kombinációival kilencet helyesen 
fejtett meg s ezzel a további kutatásoknak alapját is 
megvetette. 

Senki sem vonja kétségbe Champollionnak ér-
demeit a hieroglifák megfejtésében, de azt hisszük, 
Vigouroux igazságtalan, midőn őt Grotefend fölé 
emeli.1 Sikere valóban több volt az ő honfitársának, 
de a nehézségek korántsem akkorák, mint az ék-
írás megfejtésénél. Grotefend továbbá nem is volt 
szaktudós s kikezdésének befejezését ezekre bízta. 
Burnouf, Lassen, Rawlinson, Oppert és mások ezt 
meg is tették és ezzel a perzsa ékírás meg volt 
fejtve. Babura László dr. 

«Punctum punctorum.y> 
Nem szabad hozsannával fogadnunk mindazt, a 

mi Nyugatról jön. Sok dolog rothad és bűzlik ott 
Nyugaton ; ezeknek nem kell utat nyitni országunkba. 
Eddig nem voltunk ily óvatosak; kaput nyitottunk 
mindennek, a mi Páris és Berlin felől jött : jónak 
és rossznak, méregnek és méznek, egészséges lég-
áramlatnak és infekciónak egyaránt. 

így történt a többi között, hogy a mint Nyugaton, 
úgy minálunk is az élet központjává, «punctum 

1 Vioouroux-Ibach : D. Bibel u. d. neueren Entdeck. 1.13(). 

punctorum»-má tétetett az, a mi az életnek csak 
egyik alkotó eleme, «unum punctorum»-ja, t. i. a 
nemi élet. 

Igen sok dolog van, amiben nem tekinthetjük 
mintaképül Oroszországot. Kettőt látok azonban az 
orosz életben, a mit nem lehet eléggé dicsérni és 
utánzásra ajánlani. Először azt, hogy Oroszország-
ban a legkiválóbb irók egész gárdája emeli föl sza-
vát az «europeizmus» ellen, értvén alatta az európai 
civilizációnak miazmás elemeit, melyeket pestis mód-
jái-a igyekeznek távoltartani a cár birodalmától. 
A második, a mi teljes fokban dicséretes, az, hogy 
az oroszok erős kézzel megrendszabályozzák azt a 
népet, melynek kedvelt foglalkozása a rothadás ter-
jesztése s mely mindenütt anyagi hasznot igyekszik 
húzni az európai erkölcsi pestisnek Kelet felé való 
hurcolásából. 

A kérdéseknek nagy tömkelegéből, melyek ebbe 
a keretbe tartoznak, jelen alkalommal csak egyet 
ragadok ki, még pedig a legfinnyásabbat : a sexuális 
kérdést. 

Nem igaz, mondja Tolstoj Leó, hogy a nemi 
kérdés az élet központja. Azzá tették — oktalan és 
egészségtelen módon — a dekadens nyugoti irók, a 
nemzeteknek nagy veszedelmére. Az életnek igazi 
értelme és célja: szolgálni az embereknek és Isten-
nek, előmozdítani nemünknek haladását a kultúrá-
ban és közeledését az Istenség felé.1 Java erőnket 
tehát ezeknek a nemes, emberhez méltó feladatoknak 
kell szentelnünk; a nemi élet ezzel szemben alá-
rendelt szerepet játszik, mint életünknek egyik töre-
déke. A perverz nyugoti íróknak kell, úgymond, 
tulajdonítani,2 hogy a dolgoknak természetes rendje 
felfordult. Ezek az irók t. i. a nemi érintkezést, mely 
tulaj donképen állati funkció, a költészet összes vará-
zsával veszik körül, oltárra emelik, tömjéneznek neki, 
mint egyedüli értéknek, nagyságnak, mely mellett az 
élet többi oldalai eltörpülnek. Összes írásaik ezen 
téma körül forognak, úgyhogy a rájuk hallgató közön-
ség végre valóságos hipnózisba esik és tényleg elhiszi, 
hogy életünknek célja, értelme, boldogsága a sexua-
litás. Ahová ez a dekadens áramlat behatolt, ott a 
leányoknak főgondja a férfiaknak nemi érdeklődését 
fölkelteni, az asszonyok prostituták módjára öltöz-
ködnek, hogy testüknek ingereit fokozzák, az ifjak 
egyedüli foglalkozása a szerelmi kaland, a férfiak 
pedig azoktól az ügyektől vonják el legjobb idejöket 
és erejöket, melyek emberi méltóságunkhoz egyedül 
illők s nemünk haladására nézve legszükségesebbek. 

Hasznos dolognak találtam Tolstoj ezen eszméit 
szóvátenni. Jó, ha nemcsak mitőlünk hallja a világ 
emez igazságokat, hanem saját édes fiaitól is; azon-
kívül nekünk is jól esik látnunk, miképen vezeti az 
élettapasztalás, az ész és a szív az evangéliumi igaz-

1 Leo N. Tolstoj, Lasterhafte Genüsse. Ford. Hauff, Ber-
lin. 44. 1. 

2 U. o. 43. 1. 
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sághoz azokat is, akik a mi táborunkon kívül 
esnek. 

Tolstoj nagy tehetségének igaz erejével iparko-
dik kikorbácsolni az élet központjából a «libido»-t; 
azért mindenekelőtt azokra a nagy pusztításokra 
mutat reá, melyeket a dekadens irók által terjesztett 
felfogás már eddig is okozott. 

Az erotikus irók először is, mondja Tolstoj, azt 
érték el, hogy a libido, mint legfőbb jó, életcélnak 
és így nélkülözhetetlennek tekintetik. A megmérge-
zett közvéleménytől megromlott orvosok odáig siílyed-
tek, hogy a nemi ösztön kielégítését az egészség 
egyik alapföltételének minősítik. Ily körülmények 
között a házasságon kívül való, pénzen szerzett nemi 
kielégülés is teljesen megengedett, természetes dolog-
nak tekintetik, aminthogy nem minden embernek 
áll módjában megházasodni. A félrevezetett szülők 
gyakran maguk vezetik a bűn útjára gyermekeiket, 
azt hívén, hogy ez gyermekeik egészségére szükséges. 
Hasonló módon já r el az állam is, szervezvén a 
prostitúciót, hogy ez a férfivilágnak erotikus vágyait 
kielégítse.1 

Mindez, úgymond, végzetes és undok tévedés. 
Minden józan ember tudja, hogy az önmegtartóztatás 
sokkal egészségesebb dolog, mint a kicsapongás és 
ezer példán láthatja bárki, hogy a teljes nemi absti-
nencia lehetséges dolog.2 «A nőtlen ember ugyanoly 
tiszteletet és tartózkodást köteles tanúsítani minden 
nővel szemben, mint a minővel saját nővére vagy 
édesanyja iránt viseltetik.»3 «Mit tegyen tehát a tiszta-
ságra törekvő ifjú vagy szűz ?», — kérdi Tolstoj. 
«Tartózkodjanak mindennemű kísértéstől és hogy 
minden erejöket Istennek és embertársaiknak szentel-
hessék, törekedjenek minél nagyobb tisztaságra gon-
dolataikban és vágyaikban.»4 

A szűzi tisztaság igenis lehetséges. Am hogy ezt 
az állapotot elérhessed, tartózkodnod kell az alkohol-
tól, a dús hústápláléktól és mindenekelőtt: dolgozzál. 
Nem elég, mondja Tolstoj, a házi torna, hanem fizi-
kai, fárasztó munkát kell végezni. Ésszerű életmód 
mellett Tolstoj szerint is megőrizhetjük a tisztaságot ; 
annál inkább maradhat tehát tiszta bármely katholi-
kus lélek, a kinek nemcsak ezen Tolstoj ajánlotta 
természetes eszközök állanak rendelkezésére, hanem 
segítségére siet az Egyház is a maga összes kegyelem-
eszközeivel. 

Második átkos következménye a mai hipersexua-
lizmusnak a házasságtörés gyakorisága. A hitvesi 
hűtlenségnek főokozója szintén az az oktalan nézet, 
hogy a sexuális élvezet higiénikus szempontból föl-
tétlenül szükséges és hogy az erotika a legszebb, leg-
költőibb és legkívánatosabb dolog, a mit csak kép-

1 Leo N. Tolstoj, Über die sexuelle Frage. Ford. M. Teofa-
notr. Leipzig, 1911. 8. 1. 

s U. o. 9.1. 
3 Lasterh. Gen. 40. 1. 
4 Über die sex. Fr. 28. 1. 

zelni lehet. Csoda-e, hogy ily ferde felfogás mellett 
a hitvesi hűség oly ingataggá lett ? Csoda-e, hogy a 
vagyonos osztály kebelében manapság annyi házas-
ságot törnek? — «Én pedig azt tartom, hogy ez nem 
jól van így. Abból pedig az következik, hogy ettől 
a bűntől tartózkodni kell.»1 

Hogy pedig ily dolgok elő ne forduljanak, azon 
kell lennünk, hogy a testi szerelemről való nézetek 
teljesen megváltozzanak. Úgy kell nevelni a nőt már 
a családban és a közvélemény által is, hogy a sexuá-
lis aktusban ne valami magasztosat, költőileg szép 
dolgot lásson, hanem oly ténykedést, mely állatias, 
emberre nézve lealacsonyító, melyért tehát pirulni 
illik. Oda kell hatni, hogy a közvélemény épen oly 
dolognak minősítse a hitvesi hűség megszegését, 
mint az anyagi dolgok kezelésében elkövetett hűtlen-
séget, csalást, sikkasztást. Ma ennek épen az ellenke-
zője történik. Alantjáró költők regényekben, költe-
ményekben, színdarabokban megéneklik és fel-
magasztalják azt, a mi korunknak egyik legundorí-
tóbb szégyenfoltja. 

Az élet központjává tett Venus - kultuszból, 
mondja az orosz gondolkozó, harmadszor a neomal-
tuzianista bűnös praktikák származnak. Az erotikus 
gyönyör lévén a főcél, sok házastárs azon van, hogy 
ennek a gyönyörnek minden akadályát lehetőleg 
elhárítsa. Ilyen akadály mindenekelőtt a gyermek, 
annak világrajövetele és mindaz a baj, a mi ezt 
megelőzi és követi. A kéjszomjúság ily módon gyer-
mekgyilkosságra vezet, vagy, a mi ahhoz nagyon 
közel áll, különféle «antikoncepcionális» eszközök-
nek használatához, a mit a franciák ezzel az elneve-
zéssel gúnyolnak ki : «l'amour d'éponge». 

A keresztény erkölcstan kezdettől fogva föl-
emelte hatalmas «veto»-ját minden ilynemű bűnnel 
szemben és nem ismer semmiféle okot, mely ezen 
természetellenességeket mentené. Elve, melyből haj-
szálnyit sem enged, ez : a gyermekek számának korlá-
tozására csak egy mód és eszköz van, mely meg-
engedett: az erkölcsös önmegtartóztatás. S ez lehet-
séges is. Lehetséges főleg a keresztény katholikus 
embernek, a kinek maga Isten siet segítségére 
természetfölötti erősítéssel, hogy az erotikus démont 
megfékezhesse. A kereszténység, mint Foerster mondja, 
sokszor azt követeli az embertől, hogy testét s annak 
emberalatti vágyait keresztrefeszítse, de mindig báto-
rítja és erősíti őt a feltámadás reményével. 

Tolstoj a feltámadás reménye nélkül is követeli 
az abstinenciát, sőt — s itt túllő a célon — bűn-
nek tartja még a «debitum coniugale»-t is, a mitől 
föltétlenül tartózkodni kell, még ha az egész emberi 
nem is kihalna. A «debitum coniugale», úgymond, 
bűn; ha valaki elkövette, csak egy mód van annak 
jóvátételére: a következményeknek viselése, a gyer-
meknek lelkiismeretes fölnevelése. A mai emberek 
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azonban a tisztátalanságnak bűnét, úgymond, még 
gyilkossággal is tetézik. Ide vezet az a perverz fel-
fogás, mely szerint az egész emberi életnek értelme 
és sarkpontja a Venus. 

A mit a kiváló orosz iró a «debitum coniugale»-ra 
nézve mond, azt tévedésnek tartjuk. Azonban öröm-
mel vesszük tudomásul azt, hogy a megtartóztatást 
beleértve a házastársaknak abszolút vagy relativ 
abstinenciáját, Tolstoj is lehetségesnek, sőt föltét-
lenül kívánatosnak tartja, ha nem akarjuk, hogy az 
emberi nem még az állati nivó alá is sülyedjen. 

Látnivaló tehát, hogy Tolstoj valóságosan kancsu-
kával ostorozza ki Venust arról a helyről, a mely 
azt semmikép meg nem illeti. A lealjasult nyugati 
irók juttatták ezt az istennőt az élet központjába s 
ja j annak a nemzetnek, úgymond, a mely ezen Írók-
nak gazdálkodását megtűri. 

Még «jajabb» nekünk, szegény magyaroknak, mert 
minálunk ezek a dekadens irók nemcsak megtüret-
nek, hanem, mint a nap és a kor hősei, más érde-
mes szellemi munkásokat háttérbe szorítva, valóságos 
diadalszekéren vitetnek körül a félrevezetett tömeg-
nek soraiban. 

A rothadás, a ragály pedig napról-napra széle-
sebb rétegeket ragad meg. Nincs olyan szenny, melyet 
pornográf íróinkkal szövetkezett kufár zsidóklikkeink 
Párisnak ronda színház-bódéiból ide nem hurcol-
nának. Mikor nemrégen p. o. a «Rubikont» hozták 
át Párisból a Vígszínház deszkáira, még az «Egyet-
értés» is azt írta, hogy soha színdarabban «annyi 
malacság» összesürítve nem volt, mint ebben. S a 
«Pesti Hirlap» ? A prostitúciónak ezen nagymestere 
örömtől ujjongott s azt irta, hogy a párisihoz hasonló 
magyar színházlátogató közönség «valósággal szür-
csölni fogja» azokat a finom élvezeteket, mezeke t a 
«Rubikon» nyújt. 

Hogy mennyire elragadta közönségünket ezen 
venerikus irány, az az egy körülmény is élesen illusz-
trálja, hogy még a «Nemzeti Színházban» is hete-
ken át tartja magát Bataille-nak darabja, a «Balga 
szűz», melyről ezt írja Ambrus Zoltán a «Magyar 
Figyelő»-ben : «Bataille darabja a sexuális élet problé-
máit táncolja körül, majdnem minden mondata a 
sexuális élet képzeteit idézi az agyafúrtan felizgatott 
néző elé».. 

Mikor a hulla oszlásnak indul, a férgeknek egész 
serege mászik rája. A mi társadalmunk is oszlásnak 
indult; száz meg száz pornográf iró undok féreg 
módjára hemzseg rajta és körülötte. S ezek alakítják 
a tömegeknek világnézetét! Difficile est satyram non 
scribere. 

Plato még az igazi művészeknek sem akart 
helyet adni az ideális államban, mert erkölcsiekben 
megbízhatatlanoknak tartotta őket s a nép nevelésére 
alkalmatlanoknak. Mit mondott volna hát a mi 
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pornográf íróinkról? Nem egyszerű korbács való 
ezeknek, hanem az a «kilencfarkú macska», mellyel 
Londonban az apacsokat szokták kezelni. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Róma. Egyik római ismerősünk írja : Itt Rómában 
tavaszodik, a város képe azonban nagyon fölfordult. , 
Lázasan készülnek elő a nagy kiállításra, inely «espo- V l o 
sizione mondiale» jelleggel birna. Mivel a Vatikán hivei kfónii 
távol maradnak, Róma olyan bel- és külföldi ünnep-
lőknek lesz a kiállítás idejére gyülekező helye, kiktől 
mi a magunk részére szép napokat nem várhatunk. 
Adja Isten, hogy ha már a Szentatya gyászévnek nyil-
vánította ez évet, a csöndes gyász napjai legyenek ezek 
izgalmas események, zavarok s viharok nélkül. Ernesto 
Nathan szindakó úr pedig már tanulja újabb beszédét. 

F. 
* 

B u d a p e s t . Egy francia könyv a francia egyházi 
javak szekularizációjáról.— Ennek a könyvnek, a mely a 
francia szekularizáció előkészítéséről szól, címe ez : 
«Les cahiers de doléances du Tiers-Etat généraux de 
1789. Etude historique, économique et sociale par Amé-
dée Vialay» stb. Előszót a könyvhöz René Stourni, 
membre de l'Institut írt. Egy akadémikus előszavának 
támogatására nem a könyv tárgya, hanem, mint kezdő, 
a könyv szerzője szorult rá. Nekünk itt a címből elég 
annyit tudni, hogy a könyvben az 1789-iki francia 
nemzetgyűlés harmadrendi képviselőinek választóik 
részéről kezökbe adott megbízólevelekről van szó. Mert 
cahier de doléances szórói-szóra ugyan annyit jelent, 
mint sérelmekről, panaszokról szóló irat, vagy iratcso-
mag ; de mert benne a választók a közügyek terén ta-
pasztalt bajokról szólnak javítás céljából, vagyis azzal 
az utasítással, hogy képviselőjük a neki kézbesített irat 
értelmében járjon el, ezeket az iratokat tulajdonképen 
utasító-, vagy megbízóleveleknek kell tekinteni. Meg-
jegyzendő, hogy a régi alkotmányos világban Francia-
ország papi és nemesi rendjének országgyűlési kép-
viselői is utasító-, illetve megbízólevél követésére voltak 
kötelezve. De szerző könyvében nem ezekre az első két 
rendbeli levelekre fekteti a súlyt, hanem a harmadik 
rend képviselőinek adott utasítólevelekre. 

Az ok világos. Mert forradalomba is, szekularizá-
cióba is, a harmadik rend sodorta be Franciaországot, 
magával hurcolva az első két históriai rendet, a papit 
és nemesit erőszakosan, szellemi rabszolgaságba. Szerző 
munkájának célja kimutatni, mekkora perfidiával, azaz 
megbízóleveleiknek mily hűtlen megszegésével vete-
medtek Franciaországban a Tiers-Etat képviselői az 
egyházi javak szekularizációjára. A miből mint tanul-
ság következik az, hogy vannak idők a történet folyá-
sában, mikor minden, de minden megtörténhetik, a 
mit rendes körülmények között lehetetlenségnek tarta-
nak az emberek, vagyis mikor az emberi számítás és 
az emberekbe vetett hit és bizalom, a mint mondani 
szokás, csütörtököt mond. Ilyenkor nyer igazolást a 
próféta mondása : «maledictus (szerencsétlen) homo, 
qui confidit in homine», t. i. a ki csak emberekre épít, 
vagy bennök oktalanul bízik. Ez bizonyosodott be a 
francia papság, de mások okulásának számlájára is a 
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nagy francia forradalom idején. Miért? Mert a Tiers-
Etat utasítóleveleiben, ha azokat megtartják, megbízha-
tott volna ugyan a francia papság, de rosszul tette, 
hogy megbízott az emberekben, kik az ulasitóleveleket 
kapták, mert attól hűtlenül elpártoltak. 

Hanem hát lássuk már azokat a francia megbízó-
leveleket, hogyan szóltak 1789-ben az egyházi vagyonra 
vonatkozólag ? 

Szerző, céljának megfelelőleg, a Tiers-Etat képvise-
lőinek utasítóleveleivel foglalkozik tüzetesen. De nem 
mulasztja el a nemesi és papi rend képviselőinek utasí-
tásaira is tájékoztató pillantást vetni. A nemesi kép-
viselőknek adott utasítások általában nem ellenkeznek 
az egyház érdekeivel. Több ilyen utasítás a mellett fog-
lalt állást, hogy a papság adómentessége megszűnjön s 
némely szerzetesrend reformnak vettessék alá. Csak 
néhány utasításban volt szó arról, hogy a papság mint 
politikai rend eltöröltessék. (Dixit laicus clero, nun-
quam amicus ero. Középkori hagyomány.) Egy-két uta-
sítás csupán említette azt, hogy a papság javainak egy 
része állami célra fordíttassék. Hanem ezek az ellensé-
ges irányzatok nem mint nyilt és határozott utasítások 
jelentkeztek a nemesi rend részéről, hanem inkább 
csak mint fölemlítések és figyelmeztetések. 

A papi rendi képviselőknek adott utasítások ter-
mészetesen szóba se hozták az egyházi javak elidegení-
tését. De azért ezekben is jellemző utalások vannak az 
egyházi javakra vonatkozólag. Nagy többsége ezeknek 
az utasításoknak kívánta, önként fölajánlotta, hogy az 
egyházi javak közadózás alá vétessenek. Az ageni papi 
utasítás például világosan kimondja, hogy a «papi rend 
minden adónemnek legyen alávetve jövedelméhez szabott 
arányban». Másutt ez a kívánság úgy jelent meg, mintáz 
adóteher alatt nyögő nép iránt való igazságos tekintet. 

Szerző a Tiers-Etat képviselőinek adott megbizó-
leveleket valamennyit nem volt képes megtalálni. Meg-
talált 185-öt. Ezeket három csoportba osztja be. Az első 
csoportra esik 21 megbízólevél, a mely az egyházi 
javak elvételére ad utasítást. A második csoportba tar-
tozik 60 megbízólevél, a mely az egyházi javak keze-
lésében kívánt javítást, az elkobzás minden gondolata 
nélkül. A harmadik csoport legnépesebb. Ide 104 uta-
sítólevél tartozik. Valamennyi a status quo mellett 
foglalt állást. 

Ilyen rablásellenes óriás többséggel indult útnak 
1789-ben a francia nemzetgyűlés. S a vége a sok jóaka-
ratnak mégis mi lett? Tudjuk. A többség részéről nem 
óhajtott, nem akart szekularizáció, vagyis egyházrablás. 
Miért ? Mert nincs a világon olyan többség, a melyet 
kisebbséggé ne lehetne összezsugorítani, ha az a több-
ség kellő időben és kellő módon sem az eszét, sem az 
akaratát nem tudja használni és érvényre juttatni. 
A francia szekularizáció klasszikus figyelmeztető és 
tanulság minden idők számára, hogy ne aludjanak az 
emberek. De még az ébrenlét és a velejáró sok szó-
beszéd sem elegendő ám a célra. A világ történetében a 
szavak maguk még beszélni is igazán csak akkor be-
szélnek, ha nem puszta szavak, hanem tettek is egy-
úttal. A világtörténetet tettek alkotják, nem szavak és 
meddő akarások, s a világtörténet élén a régi szumir 
fölfogás szerint azért áll, mint forrás, az Isten, mert ő — 
az első és őstény. 

L o n < l o n . Az angol katholikusok akcióbalépése a 
szabadkőművesség ellen. — A «Catholic Times» O'Reilly 
atya tollából fölhivást közölt az angol katholikusokhoz, 
hogy egyesült erővel indítsanak harcot a szabadkőmű-
vesség ellen. Ebben a fölhívásban a többi között követ-
kezőket lehet olvasni : 

«Igazán meglepő, hogy az önfentartás egyszerű ösz-
töne nem hajtotta már réges-régen a világ összes ka-
tholikusait egyesülésre a szabadkőművesség egyetemes 
világszövetsége ellen. Belgium példája kétségtelenül tel-
jesen alkalmas arra, hogy, a mi nagyon kívánatos, hit-
sorsosaink Angolországban is hasonló szövetséget szer-
vezzenek maguk között. Az angol katholikusoknak 
emiékezetökben kellene tartaniok azt, hogy a szabad-
kőművesség az ő földjük terménye. Közszájon forog a 
világon, hogy a szabadkőművességet, jelenlegi alakjában, 
1717-ben alapították Angolországban. Alig 21 évvel 
később ez a társaság már egyházi kiközösítés alá ke-
rült. XII. Kelemen pápa minden katholikus embert, ki 
ebbe a társaságba belépett, nagyobb kiközösítés alá 
vetett. Az anathemát később más és más pápa ismé-
telte. . . Tulajdonképen minden kereszténynek egyetér-
tésre kellene jönni az iránt, hogy a szabadkőművesség 
gyilkos befolyásának ellensúlyozására óriás ima- és cse-
lekvési szövetséget alkossanak... Egységesen szervezett 
ellenállásra föltétlenül szüksége van minden katholikus 
nemzetnek, hogy létét biztosítsa. Ha ezt nem teszi, 
csakhamar zsákmányul esik a titkos szövetségnek, a 
mely mindent elrabol, a mi egy kath. nemzet erejét 
és életét alkotja.» 

Erre az angol fölhívásra Franciaországban a 
«France d'hier et de demain» cimű folyóiratban Copin-
Albancelli, a szabadkőművesség bátor és eszes üldö-
zője, nagyon találóan megjegyzi, hogy ez az angolok 
részéről a mennyire meglepő, épp annyira üdvös. Eugène 
Tavernier, elsőrangú francia katholikus publicista, a 
párisi «Univers»-ben tovább folytatja a dolog fejtegeté-
sét és megállapítja, hogy igazán nagy ideje most már, 
hogy az angolok is akcióba lépjenek a szabadkőműves-
ség ellen. Eddig ugyan az angolok igen ártatlan, sőt 
bizonyos tekintetben tiszteletreméltó dolognak tartották 
a szabadkőművességet. Kétségtelen Tavernier szerint az 
is, hogy az angol szabadkőműves-páholyokban sok 
tekintélyes ember található. Ámde e jeles férfiakat a 
szabadkőműves csalfaság tulajdonképeni céljára vonat-
kozólag jóhiszemű csalódásban tartja. A «Times» kon-
stantinápolyi levelezője ezt a török forradalom ismerte-
tése alkalmából angol olvasói előtt már szintén ped-
zeni kezdte, de nem elég világosan. Bebizonyította 
ugyanis, hogy Keleten, Indián át el egész Chináig, min-
denütt érezhető a szabadkőműves befolyás, még pedig 
nem puszta emberbaráti célzattal, hanem egyenesen 
azzal a világos szándékkal, hogy a népek éleiében val-
lásilag és politikailag, az anarchia irányában, teljes 
fölfordulást készítsen elő s hozzon létre. 

Az angolok egész a legújabb időig makacsul ragasz-
kodtak ahhoz, hogy az ő szabadkőmüvességök hazá-
jukra nézve nem veszedelmes. Királyuk a szabadkő-
művesség nagymesterének a cimét viseli. A korona több 
tanácsosa szintén tagja a szabadkőművességnek. Nem 
ütköztek meg eddig Angolországban eddig sem azon, 
a mi Olaszországban és Spanyolországban már régóta 
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folyik, s a mi Portugáliában legújabban történt. A fran-
cia szabadkőművesség politikai és vallásellenes szerte-
lenségeit is a francia véralkat féktelenségének a rová-
sára írják, nem a szabadkőművességére. Az a pör azon-
ban, melyet az angol király legeslegujabban a Párisban 
kiadott «Liberator» cimű lapban megjelent támadás ellen 
indított, kézzelfogható bizonyíték a mellett, hogy a sza-
badkőművesség, Párisból kiindulólag, már az angol ki-
rályság ellen is megindította a titkos aknamunkát. Sehol 
az oltár és a trón a szabadkőművesség kíméletére nem 
számíthat. «Az angolok, mondja Tavernier, eddig ezt 
elhinni nem akarták. De már kezdik a bizonyítékok 
hatását érezni.» 

O'Reilly atya indítványa, illetve fölhívása tehát 
igen alkalmas időben jelent meg. 

Vajha ne akkor ébredjen a világ a szabadkőműves-
séggel szemben öntudatra, a mikor már egészen rabja 
lesz a szabadkőműves istentelenségnek! —y—la. 

Iroda- ^ Baá rd leányok. Regény. Irta : Törökné Kovács 
. Hermin : Budapest. 1911. 360 1. Ara 4 korona. 

Annak a sokszor emlegetett, de még mindig csak 
óhajtva várt magyar keresztény szépirodalomnak szép, 
nagy és eredeti terméke ez a könyv. Regény. Egy pár 
ilyen irányú rajz- és tárcaírónk, sőt kisebb szabású no-
vellairónk is jelentkezik itt-ott; de Bodnár Gáspáron 
kívül nem emlékszem hamarjában, hogy a mieink közül 
ujabban valaki ilyen nagy fába vágta volna fejszéjét, 
hogy regényt írt volna. Eredeti magyar regényt értek, 
melyben a kath. ember jól találja magát; mert fordí-
tani ilyeneket fordítottak többen. 

Épen ezért, hogy az ilyen képességet és a képesség-
nek ilyen vállalkozását nálunk Magyarországon meg 
kell becsülni, előttem kétségbevonhatatlan dolog. Át is 
olvastam a regényt nagy figyelemmel, végig. Nem a 
szórakozni vágyó olvasó szemével olvastam, hanem a 
tanulmányozóéval, ki örül egy-egy föllépő új tehetség-
nek s irodalmi mértékkel keresi rajta, hogy vájjon a 
magasabb eszmények szolgálatában áll-e, avagy csak a 
selejtesek, az akarnokok számát szaporítja-e? S keresi 
továbbá azt, vájjon csupán csak keresztény érzelmü-e 
az író, avagy egyúttal oly írói készségnek is mutatja 
jeleit, amiből kath. irodalmunk gazdagodását remélhet-
jük, különösen a szépirodalom árván álló területén? 

Kovács Hermint, majd Törökné Kovács Hermint, 
Török Mihály, az «Alkotmány» segédszerkesztőjének 
nejét, több éve ismerjük tárcáiból, kisebb rajzaiból. 
Tehát a jelen nagyobb szabású müvéhez nem fogott 
előkészület nélkül, amint mindjárt a regény olvasása-
kor is észrevesszük, hogy egy gyakorlott, szépen író 
és finom tollú Íróval van dolgunk, ki le tudja kötni 
az olvasó figyelmét s föl tudja kelteni érdeklődését. írói 
képessége tehát megvan s nagy reményekre jogosít. 
Mesét is tud szőni kedvesen és hozzá érdekes s egyben 
tanulságos tárgyat is tud választani, kerülve minden 
modern bolondos secessiót. 

A Baárd leányok társadalmi regény s egyúttal irány-
regény is, korszerű vonatkozásokkal. Tárgya : Baárd 
László három leánya : Irma, Aranka és Lenke, kik 
anyjuk elhalálozása után, egy idegen személynek aty-
jukra gyakorolt hatása folytán, igazán mostoha sorsra ke-

rülnek. Atyjuk nem szenvedheti őket, rosszul bánik 
velők, amint már életében elhanyagolta volt hites fele-
ségét is. Ebből küzdelmek, bonyodalmak keletkeznek s 
a legidősebbet, Irmát, világgá kergetik, nevelőnő lesz. 
A másik kettő otthon szenved, míg utóbb Irmának a 
sorsa az ő helyzetükre is változást nem hoz. Irma a 
regény főhőse, az írónő vele foglalkozik legtöbbet s 
érdekes összeütközéseken (Garamiházban mint nevelőnő, 
Saárdyéknál mint házi kisasszony) keresztül vezeti 
nyugvó pontra : Saárdy Kálmán felesége lesz, Aranka 
Bálint Gyurkáé, Lenke Garami Istváné. 

A megoldás tehát megnyugtató s Irma küzdelmei-
ből egyúttal többféle korszerű tanulságot is meríthetünk, 
különösen a feministák mozgalmai által a nő értékelése 
szempontjából forgalomba hozott téves eszmék tisztá-
zására nézve! Jól esik látnunk, hogy az erős akarat és 
a nőiesség a jó házból való, de a balsors által a keze-
munkájára utalt nőt az élet legnehezebb küzdelmei közt 
is révpartra vezetik s nem kell elbuknia, ha szive he-
lyén van. Ezt a tanulságát a regénynek pedig nem az 
írónő mondja ki, hanem a cselekvény bonyodal-
maiból mi magunk merítjük ; amit azért emelek ki, 
mert keresztény irányú iróink egyik gyengesége, hogy 
szinte csőstül öntik Írásaikba a moralizálást, holott 
annak az olvasottak hatása alatt magától kell az olvasó 
lelkében leszűrődnie. Azt a módszert tehát, ahogy az 
írónő a keresztény elveket kezeli, igazán másoknak is 
ajánlhatjuk. 

A regény poétikai követelményei szempontjából 
leginkább az érdekelt a műben, eltalálja-e a bonyodalmak, 
az akadályok helyes lélektani beállítását a cselekvény 
menetébe? Ez az a nehéz probléma, melynek megoldása 
még magának Jókainak is oly kevésszer sikerült. Ezen 
fordul meg ugyanis az a nehéz műtét, tud-e az író 
hősében harmonikus jellemet kifejteni s küzdelmeit me-
séje szövésében emberileg valószerűvé tenni? Meg kell 
állapítanom, hogy ez az Írónőnek — nem csoda, hisz 
első nagy alkotásáról van szó — nem mindig s nem 
mindenben sikerült. Rendkívül megnehezítette felada-
tát, hogy három Baárd leány sorsát kellett elbeszél-
nie, tehát három főhőssel kellett számolnia. Ez igen 
nagy s nehéz feladat. Az irónő fő figyelmét Irma köti 
le, ki is alakítja élete sorsát; de már Aranka szinte 
epizódalakká válik mellette, a harmadik, a Lenke pedig 
nagyobb figyelemben részesül ugyan, de annyira kiesik 
a regény zöméből (a 287. laptól kezdve), hogy története 
szinte az egységnek rovására megy végbe s akár külön 
novellának is tekinthetnők. 

Nem tudott továbbá megküzdeni az irónő az igazi, 
a mély szerelem lélektani sajátságaival sem. Amit egykor 
a «Falu rossza» népszínműnek, pedig jeles alkotás, mint 
lélektani hibát vetettek szemére, hogy Bátky Tercsi elég 
könnyen tudta változtatni mély szerelme tárgyát, azzal 
itt a Baárd leányoknál is és pedig ismételten találko-
zunk. Bálint Gyurkától és Garami Istvántól azt várnók, 
hogy nem kaphatván meg Irmát, inkább nőtlenek ma-
radnak, vagy legalább is hogy nem Irma nővéreit veszik 
el feleségül. Legtöbbször azonban Irma jellemén aka-
dunk föl. Irma Garaminak küldött levelével s még 
inkább házassági Ígéretével tragikumba bonyolódott; 
ép ezért futása a veszélybe került Saárdy Kálmán után 
s nejévé válása teljesen ellenkezik a költői igazságszol-
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gáltatással, valamint a közéleti valószerűséggel ; nemkü-
lönben érthetetlenné teszi előttünk azt, hogy a magára 
sokat adó Garami ilyen bánásmód után mégis Irma csa-
ládjába akart volna bele házasodni. Ez a lebonyolítás nincs 
lélektanilag jól megindokolva. Az erős lelkűnek bemu-
tatott Irmától nem jó néven vesszük, hogy a bonyoda-
lom megindulásakor, Kálmánról ápolt véleménye dacára, 
mégis ő ment a Saárdy családhoz. Olyasmi ez, mint 
amit Kölcsey balladáján a «Szép Lenkán» kifogásoltak, 
hogy leány megy a legény után. Garami szerelmi val-
lomása ott az elején a súlyosan beteg Irma ágyánál 
(168. 1.) sem illik belé a helyzetbe; valamint a regény 
végén Lenke durcáskodása Garamival szemben sincs 
kellőképen megindokolva, ilyesmi csak a másik fél 
részéről elkövetett valami fonákság után szokott a 
leányon jelentkezni. Garami erre nem szolgáltatott okot. 
S hogy még valamit említsek, Garami a végén mint 
lovas jelenik meg (348. 1.), de az írónő elfelejti, hogy 
hová lesz a lova ? S még más apróbb tökéletlenségek. 

Ennek dacára kedves egy regény a Baárd-Ieányok, 
az bizonyos, élvezettel lehet olvasni. Ha a finomabb 
analízis fogyatkozásokat fedez fel benne, azokat a szer-
zőnél az első ilyen nagy szabású munka nehézségének 
és a probléma kemény voltának lehet tulajdonítani. S 
csak azért említettük fel itt, hogy a nagyrahivatott irónő 
figyelmét a lélektani követelményekre felhívjuk, a melyek-
nek tanulmányozásával s tekintetbe vételével igen jeles 
dolgokat alkothat a jövőben. Minden képessége meg van 
hozzá, hogy szépet, tartalmasat s irodalmi értékűt írjon. 

Melegen ajánlom ezt a nem közönséges értékű Írás-
művet olvasóim, különösen a nemesen szórakozni szerető 
női olvasó-közönség érdeklődő figyelmébe. Dudek. 

* 
Tá jékozásu l a keleti egyház h i t t u d o m á n y a 

k ö r é b e n . Nyugat és Kelet részéről újabb időben mind 
sűrűbbé kezd válni az egymás iránt való érdeklődés. 
Az egyesülés vágyának is, különösen Kelet felől, sokkal 
több hive jelentkezik ma már, mint még csak 50 év 
előtt is. Miksa herceg cikkelye, még inkább pedig az e 
cikkely hatásának ellensúlyozására kiadott pápai levél 
nagyon megélénkítette a keletiek körében az őket ve-
lünk összekötő, illetve szétválasztó tanokkal való fog-
lalkozást. Hogy nálunk Nyugaton külön folyóiratok is 
szolgálják az egyesülés ügyét, eléggé ismeretes. Ott van-
nak névszerint az «Echos D'Orient», a «Bessarione» és 
a «Slavorum Litterae Theologicae» című folyóiratok, me-
lyek kizárólag ennek a célnak szolgálatában állnak. 
A keletiekkel való összeköttetés fonalán néhány szerze-
tesrendi francia folyóirat is, mint például a ferencren-
diek «Revue»-je, továbbá a «Revue Bénedictine» és a 
Jézus-társaságiak párisi «£/udes»-je néha-néha kitűnő 
szolgálatot tesznek az unió érdekeinek. 

De most itt nem ezekről az unió ügyének tett rész-
letes, kisebb irodalmi szolgálatokról kivánunk tájékoz-
tatást nyújtani, hanem egy nagyszabású, minden össze-
foglaló munkára óhajtjuk a «Religio» olvasóinak figyel-
mét felhívni, a mely munka a mai keleti egyház összes 
hittudományi állásfoglalásait igyekszik rendszerbe fog-
laltan bemutatni és a katholikus álláspont elvei szerint 
bírálat alá venni. Értjük itt Aurelio Palmieri atya nagy-
szabásúnak Ígérkező következő című hittudományi sum-
máját : «Theologia Dogmatica Orthodoxa» (Ecclesiae 

graeco-russicae) ad Lumen Catholicae Doctrinae exami-
na la et discussa. Tomus I. Prolegomena. 4° XXVI—816. 
lap.1 Abból, hogy ennek a munkának csak elüljáró be-
széde ily vaskos 4-edrétü kötetet tölt ki, következtetni 
lehet az egész munkának nagyszabású természetére.2 

Ezek a sokat ígérő «Prolegomenák» 11 fejezetre van-
nak osztva s bemutatják az orosz «orthodox» egyház 
Alapvető Hittudományának álláspontjait, például a hit 
és tudomány, a kinyilatkoztatás és bölcselet, a dogma 
és dogmatika stb. mibenlétéről és egymáshoz való viszo-
nyáról. Hogy mi a dogma ? — ez a kérdés uralkodik a 
Kelet és Nyugat közt folyt és folyó viták egész kom-
plexuma, egész összessége fölött. 

S a felelet, melyet szerző erre a kérdésre ad, t. i., 
hogy az orosz hittudomány képviselői megegyeznek 
abban, hogy az isteni kinyilatkoztatásban nem minden 
dogma van kifejezetten (explicite) előadva, minélfogva 
az egyház jogosult, sőt köteles az időközönkint fölmerült 
tévedésekkel újabb és újabb dogmatikai definíciókat 
szembeállítani, meg van adva a kulcs a Kelet és Nyu-
gat között jelenleg is fönnálló dogmatikai eltérések el-
simítására, a mit szerzőnk egy külön fejezetben tárgyal, 
a melyet ő különben előzetesen már egy előrebocsáj-
tott külön olasz munkában fejtett ki, a melynek címe 
«II progresso dommatico nel concetto cattolico.3 

Nem ok nélkül foglalkozott Palmieri atya ezzel a 
tárggyal már előzetesen is, mert hiszen a keleti szaka-
dárok sajátságos megrögzöttséget tanúsítanak és valla-
nak még most is, a kath. egyházat valami «Hegel-féle 
evolutionizniusról» szokták vádolni a dogmatikai defi-
níciók tekintetében. Szerző két könyvében sikeresen 
megvédi a kath. egyház álláspontját egyfelől a keleti 
fixizmus, vagyis merev megállás, másfelöl a protestáns 
tarka változatosság között, mint a dogmákban való 
újítás nélküli fejlődés egészséges álláspontját. A keletiek 
szerint a «romanizmus» szükségképen modernizmusra 
vezet. Itt a szerző bőséges tanúbizonysággal az ellen-
kezőt mutatja ki. S ez az erővel teljes bizonyítás a 
keletieknek fog hasznára válni. Nekünk, nyugatiaknak, 
Palmieri atya munkáját a keleti dogmatikai gondol-
kodás irásos emlékeinek bemutatása teszi fölöttébb ér-
dekes és tanulságos olvasmánnyá, sőt mondhatni, való-
ságos forrásmunkává. Breznay Béla dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr ! A «Religio» olykor-olykor 

belemarkol szivünk húrjaiba s elmond egyet-mást, 
a mit sokan, talán mindnyájan érezünk, de rendesen 
odazárjuk szivünk legfenekére s nem mondjuk el. 
Nem tanácsos elmondani. Ugyanis olyan veszekedet-
ten szabad időket élünk, a szabad sajtó és a szabad-
gondolat törvénybe is van iktatva, hogy legtöbbször 

1 Kirenze, Libreria editrice Fiorentina 1910. A «Biblioteca di 
apologia cristiana» cimü gyűjteményes munka 1. sz. kötetében, 8—r. 
XX—304. lapon. 

2 Kiadta Firenzeben a Libreria editrice Fiorentina. 1911. Ára 
20 frank. 

3 Talán egy recensens szerint jobb lett volna rövidebbre fogni 
a dolgot. Például a Scbolastica apológiájának szerző 186—266 lapot 
szentel. Keletiekkel szemben azonban szerintünk el kell ismerni e 
tárgy bővebb kezelésének a szükségességét. 
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legjobb hallgatni. Ne szólj szám, nem fáj fejem! 
Mint nemrég a telefonjában irta, mi emberek nyíl-
tan és meggyőződés szerint beszélünk a megholtak-
ról, de a régi Kelet bizantinizmusa kismiska ahhoz, 
a milyen bizantinusok vagyunk a kortársak nyilván-
való hibáival és fogyatkozásaival szemben. Sőt dicsőít-
jük őket, a mikor pedig éppen az ellenkezőről vagyunk 
meggyőződve. Azért esik oly jól, ha valahol akad 
egy-egy fehér holló, a ki meggyőződésének s tegyük 
hozzá: mindnyájunk, még a hízelgők meggyőződé-
sének is, nyíltan és férfiasan ad kifejezést. 

Igaz kath. lelkem duzzad a sok mondanivalótól, 
de nem mondok el mindent (talán nem is közölné?), 
csak egy tünetre akarok reflektálni. Az «Alkotmány» 
mindennap beszámol az egyesületi életről. A ki 
ügyeli ezeket és latolgatja, mint én, az ámulattal 
telik el a kath., elsősorban a fővárosi egyesületek 
sokasága és sokfélesége iránt. Nem tudom biztosan, 
több-e a férfi-, vagy a nőegyesúlet? De annyi bizo-
nyos, hogy rémítő, akarom mondani : bámulatosan 
sok van mind a kettőből. Ennek természetesen csak 
örülni kellene, hisz az ilyen mozgalmasságnál nincs 
s nem lehet kétségbevonhatatlanabb jele a katho-
licizmus szociális termőképességének, a mit onnan 
a túloldalról annyira s annyiszor szeretnének kétségbe-
vonni. Nem tudom, hogy önök ott fönn, a kik közel 
állanak, hogyan értékelik ezt a modern tüneményt; 
de — s ebben szeretnék őszinte lenni — én nem 
tudok örülni neki. Nem látom tisztán: élet-e ez 
vagy megoszlás? Erő-e vagy gyöngeség? Két meg-
figyelésem tesz ilyen szkeptikussá. Előszőr is olyanok 
ezeknek a folyton szaporodó egyesületeknek az 
elnevezései, hogy a leghanyatlóbb skolasztika embere 
se tudott volna különb hajszálnyi különbségeket kigon-
dolni, mint a minőket ezen egyesületek legtöbbjének 
elnevezése sejtet. A második megfigyelésem az, hogy 
egy-két fel-felbukkanó új néven kívül, rendesen gróf 
vagy grófné, mindenütt, ma jdnem valamennyi egye-
sületnél, folyton ugyanazzal a néhány szereplő, mond-
juk 5—6 névvel találkozom. 

Nem rejlik ebben valami hiúság? Ugy fest ugyanis 
a dolog, mintha csak annak a sok új elnöknek volna 
szüksége egyesületre s nem az életnek a sok 
elnökre! A régiek azt mondták, hogy egységben az 
erő, s körülbelül a természetnek is ez a szava. Ma 
önök ott Budapesten talán valami új természeti tör-
vényt fedeztek fel, mely szerint a megoszlásban van 
az erő? Lehet, de az én megkeményedett koponyám 
valahogy nem tudja ezt belátni. 

Egypár életerős egylet jobban imponálna, mint 
a sok apróság. Én legalább úgy vagyok ezzel a 
dologgal, s úgy gondolom, hogy egypár igazán ráter-
mett ember sokkal több eredményt képes lenne elérni, 
mint a sok akarnok. Miért ne lehetne egy erős egy-
letnek több alosztálya, a melyekben a rokon célok 
közös vezetés alatt volnának egyesíthetők ? Ez lenne 
aztán az igazi erősség, míg ma — én legalább 

is úgy gondolom — csupa halvaszülötteket látok, 
a melyek a tiszavirág életénél nem lehetnek tartó-
sabbak. 

Ezt akartam elmondani, nem lévén barátja sem-
miféle szemfényvesztésnek. Ha rám cáfol az idő, igen 
fogok örülni; vagy ha a szerkesztő úr fölvilágosít 
tévedésemről, igen boldog leszek. 

Kiváló tisztelettel Akribios. 

F. R ó m a . Nagy gonddal készített, értékes dolgozat. 
B. S z a t m á r . Köszönöm. Ugy-e «a vén gyökérből kihaj-

tott friss és erővel teljes törzset» ön is segíti olykor erősíteni 
egy-egy irodalmi dolgozattal ? 

Á. Veszp rém. Nagyságod cikkét igazán szívesen vettem, 
mint bizonyítékát annak, hogy a ki otthon sokat dolgozik, 
ha akar, még a «Religio» számára is tud tanulságos dolgo-
zatot készíteni. 

S. Pozsony . No lám, milyen misszionáriusaim vannak 
nekem ! Azonban a kezdet nehézségeitől nem kell megijedni, 
embereink nincsenek hozzászokva a kath. lapokhoz. De a mi 
nem sikerül egyszer, sikerül másodszor, harmadszor. Ma 
valósággal a felnőttek nevelésének munkáját kell végezni. 

L. B u d a p e s t . Peccata comissionis et peccata omissionis. 
Semmi rosszat nem csinál s mégis nagyot vétkezhet állásbeli 
kötelességeinek elmulasztása által, ha mindenütt található, 
csak ott nem, a hol lennie és dolgoznia kellene. Az állásból 
élni s mégis mindig más dolgokkal foglalkozni, ez magyar 
specialitás, ez magyar bűn. 

R. E s z t e r g o m . A ki megszerette a tudományt, az — hiába 
mondja — nem képes elválni tőle. A legédesebb megnyugvást 
különben is a könyvek nyújtják s bizony-bizony azért 
menekülünk oly sokszor a gyarlóságokkal teli emberektől a 
könyvek közé. Sajnos, de így van ez. Már csak emiatt is 
találkoznunk kell «a tudományos munka terén» s azért 
remélhetem, hogy Méltóságod legalább is egy-egy könyv-
ismertetéssel tisztel meg olykor. 

I). Budapes t . Elvliü ember, kérem, nagy dolog a vilá-
gon. Márt. i. az olyan, a ki nemcsak száján hordja az elveket, 
hanem következetesen gyakorolja is. Sokszor kerül ellen-
kezésbe a sok gyenge, mindenkor megalkuvásra kész ember-
rel, a kiknél a cél (legtöbbször a haszon) minden eszközt 
szentesít. De azért az elvhű embert a világért se szabad 
összezavarni a modortalan, a goromba vagy a szeszélyes 
emberrel, a kikkel nehéz a társas érintkezés. Az elvhű ember 
nagyon kedves, kellemes ember lehet különben ; mert hiszen 
az elvhűség erény s minden erény kedves, a modortalanság 
vagy a gorombaság ellenben neveletlenség s mint minden 
ilyen fogyatkozás, kellemetlen. Az elvhű emberek a társa-
dalom legértékesebb elemei, a kiket becsülés illet meg. 

TARTALOM. Volkra püspök két levele. Ádám Iván-
tól. — A coelibatus és a szentírás. II. (Vége). Hadzsega 
Gyula dr.-tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. 
VII. Breznay Béla dr.-tól. — Az ékírás és Grotefend. 
Babura László dr.-tói. — «Punctum punetorum». Jehlicska 
Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — 
Irodalom. Törökné Kovács Hermin : A Baárd leányok. 
Dudektöl. — Tájékozásul a keleti egyház hittudománya 
körében. Breznay Béla dr.-tól. — Levél a Szerkesztő-
höz. (Az egyesületi élet némely fonákságairól.) Akribios-
lól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S 1 ARA 

Egész évre.. 
Félévre ... 

FELEI.ŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
EQYETEMI TANJÍR 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Verlaine. 
Bátran tagadjuk, hogy Verlaine a nagy katho-

likus költők közé tartoznék, írja Bittenbinder Miklós dr. 
(Kath. Szemle 1911. évf. 141. 1.) Tagadásba veszi, a 
költő megtérését, nem hiszi neki. Azt állítja, hogy 
Verlaine vallásos színezetű költeményei átérzés-
nélküliek. Hosszú vádbeszédet mond (142. 1.) a sze-
gény költő erkölcstelenségéről, szemére lobbantja 
iszákosságát, egoizmusát, cinizmusát. Pocsékolja szü-
leinek pénzét és saját keresményét. Indulatos, vere-
kedő. Családját romlásba kergeti. Feleségét és gyer-
mekét faképnél hagyja. Elveri hozzátartozóit. Kést 
fog saját anyja ellen. Rálő legjobb barátjára. Öngyil-
kossági gondolatokkal foglalkozik. Emlékező tehetsége 
folyvást gyengül. Gondolatmenete kuszált. Képzet-
összeköttetései lazák. 

És ezt az iszákos, lelkibeteg embert, ennek köl-
tészetét merik dicsőíteni Anatole France, Jules Le-
maitre, a modern dekadens költők és eszthetikusok ? 
Az ő versköteteit akarják a hitetlen katholikusok a 
katholikus család asztalára tenni? (142. 1.) 

Nekem erről a kérdésről más véleményem van. 
Először is Anatole France és Jules Lemaitre 

nem dekadensek. Mert mi is az a dekadencia? 
A magyar publikum erkölcsileg romlott, malackodó 
irányzatnak tartja ; pedig a dekadenseknek nevezett 
irók tiltakoznának e súlyos vád ellen. Ok tartják a 
mi társadalmunkat romlottnak, hanyatlónak, barbár-
nak, de saját magukat nem. Ok maguk túlfinom, túl-
ingerlékeny idegzettel megvert emberek, kik raflini-
rozott művészettel új élvezetekre, új ritka és különös 
emóciókra és szenzációkra tartanak hajtóvadászatot. 
Szagolják a hangokat, látják a szagokat, hallják a 
színeket. A dekadens, művészetnélküli, barbár izlésű 
világban élnek; ebben a siralmas, unalmas barbár 
érzékű világban fejezik ki túlérett lényük finom sej-
telmeit, mély rejtelmeit, titkos borzalmait, halvány gyö-
nyöreit, még pedig olyan túlfinom, ködszerű, légies, 
nüánszokban gazdag nyelvezeten, hogy az «olvasó-
csőcselék» meg sem érti, sőt bolondságnak tartja. A de-
kadencia tetőtől-talpig arisztokrata költészet, kultur-
protzoknak való szalonművészet. A dekadencia átvezet 
a szimbolizmusba, amelyben minden létezőnek nem 

csak eg)', se nem két, hanem több titkos értelme 
van. Szóval a dekadencia nem malackodó irány; 
sőt visszahatás a minden pocsolyában fetrengő, a 
hétköznapi aljasság sáros utján cammogó, durva 
naturalizmus ellen. A dekadens irók idegbajos, túl-
finom érzékű emberek. 

Anatole France a színjózan gall esprit megtes-
tesülése ; igen-igen távol áll a dekadenciától, a szim-
bolizmustól. Anatole France öreg ember, de fiatalos 
tűzzel, hévvel küzd a társadalom megjavításáért. Igaz, 
hogy nem a keresztény táborba harcol ; de küzdel-
mének van ideális célja: boldoggá akarja tenni az 
emberiséget. A régi műveiben uralkodó szkepticiz-
mus újabb alkotásaiban háttérbeszorul; hisz a hala-
dásban, hisz egy boldogabb kor eljövetelében. Egy 
ilyen ember nem lehet dekadens, mert nem látja 
az emberiséget betegnek, romlottnak. 

Jules Lemaitre elsőrangú dísze a francia katho-
licizmusnak, tehát nem dekadens. 

Ha Anatole France Verlainet dicsőítené, az min-
denesetre gyanús dolog volna katholikus szempont-
ból. De ép az a baj, hogy nem is dicsőíti. France 
konstatálja, hogy Verlaine korunknak legnagyobb 
költője. Bolondnak, őrültnek tartja a szegény iszá-
kos költőt, de kénytelen elismerni, hogy ez az ittas 
őrült új művészetet teremtett. S legyen nyugodt 
Bittenbinder: Anatole France nem csak azért tartja 
bolondnak Verlainet, mert esztelenül élt, hanem fő-
képen azért, mert világos pillanataiban, a mikor a 
deliriumból feleszmélt, katholikusnak merte magát 
vallani, mert vallásos verseket írt. Az ultrajózan, 
vallásellenes France szemében minden vallásos gon-
dolat az ágybéli zavar jele. Hogy France tényleg így 
gondolkodik Verlaineről, arról bárki is meggyőződik, 
ha France: «Le lys rouge» (A vörös liliom) című 
regényét olvassa. Choulette, a részeges poéta, vallá-
sos rajongónak van feltüntetve; egy-egy nagyobb 
ivás és berugás után morális kacenjammert kap s 
szinte extatikus vallásos áhítatba merül. Choulette 
nem más mint Verlaine. 

Verliane hányatott életében nem lehet erkölcsi 
mintakép. Megtérése nem volt tartós, de őszinte. Az 
«Os Kaján» (mint Ady Endre mondja) az ital ördöge 
nem eresztette ki karmaiból, de ha már a teljes 
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testi és lelki bukás szélén állott, visszarántotta őt 
jó angyala. Ismét a kereszt lábánál sírta ki magát, 
beismerte nyíltan hitványságát s próbált a jó uton 
maradni. Sajnálhatjuk, hogy akarata gyenge volt, de 
megtéréseinek őszintesége a napnál is világosabb. 

Költeményei nem színlelt vallásosságról, hanem 
őszinte keresztény érzületről, bűnbánatról és áhítat-
ról tesznek tanúságot. Fuinel azt mondja róla: (La 
Statue de Paul Verlaine). «Mit törődünk az életével? 
Mit törődünk műveivel ? A fő az, a mit minden em-
berről tudnunk kell: milyen magas pontra emelke-
dett? Verlaine pedig az Istenhez emelkedett fel 
imádsága által!» Huysmans a bencés oblátus, az 
elsőrangú műkritikus, kiadta Verlaine vallásos köl-
teményeit. Előszót írt hozzájuk, melyben így nyilat-
kozik: «Verlaineben bírja az egyház a legnagyobb 
költőt a középkor óta. Büszke lehet reá. Egyetlen a 
maga nemében a századok folyamán, újra találta meg 
az alázatosság és az ártatlanság hangjait, a fájdalmas 
és átható imákat, a kis gyermek imádságát, melyek 
mind elvesztek a Renaissance óta. A Benaissance nem 
volt egyéb, mint gőgös visszatérés a pogányságba.» 

Az «Autorité» bonapartista és katholikus lap 
kritikusa így ír Verlaine verskötetéről : 

«Nekem nem feladatom, hogy Verlaine beteges 
szenvedélyét mentegessem. Csak azt mondom a ka-
tholikusoknak, kiknek ez a verskötet szól, hogy sze-
gény Verlainet inkább sajnálni, mint szidni kell. 
Annyival is inkább sajnálatraméltó, mert lelkiisme-
rete sokszor ébredt fel, sokszor volt lelkiismereti 
furdalása, sokszor szenvedett örökre elrontott élete 
miatt. Ah, ne higyje senki, hogy ő világos pillanatai-
ban fenhéjázó és gondatlan volt! Saját maga fölött 
érzett undorában sírt ; akkor aztán talán csak azért 
ivott, mint sok más, hogy felejtsen, hogy felejtsen! 
Nem is tért igazán magához, csak a börtönben vagy 
az ispotályban, ott aztán féken tartották ; ott azok-
ban a poklokban írta misztikus verseit és szinte 
sajnáljuk az ő és a magunk érdekében is, hogy nem 
csukták be őt gyakrabban! Ez persze olyan kíván-
ság, melyért ő úgy gondolom életében nem lett 
volna irántunk nagyon hálás. A katholikusok tudják 
már most, hogy mit is gondoljanak Verlaineről. 
Dolguk van egy emberrel, a ki inkább szerencsétlen, 
mint vétkes. Megérdemli a mi szánalmunkat. Ép 
úgy, mint Villon (középkori költő), faunja volt a 
rossz helyeknek; de ép úgy mint Villon, vallásos is 
volt és nagyszerűen énekelte meg a Bűnösök Mene-
dékét: a szent Szüzet.» 

így beszél a katholikus «Autorité». 
Francois Coppée is adott ki Verlaine verseiből 

egy gyűjteményt. Kiadta nemcsak a vallásos verse-
ket, hanem a többiek legjavát is. Előszót is írt hoz-
zájuk. O is megsiratja a szegény «Lélian»-t, a nagy 
gyermeket. Szegény és dicső poéta ! Hasonló a fa-
levélhez, többször remegett, mint dalolt. Szerencsét-
len barátom, kit én mindig szerettem és a ki nem 

felejtettél el engem ! Agóniádbau magadhoz hívattál és 
én későn érkeztem! Az ő lelke és az enyém mindig 
remélték, jobban mondva hitték, hogy lesz béke a 
világosság hazájában, a hol mindnyájan bocsánatot 
nyerünk, a hol megtisztulunk ; mert ki olyan hypo-
krita, hogy magát ártatlannak és tisztának higyje? 
és ott az ideálok hazájában, ott adunk egymásnak 
találkát, ott mondhatom neked: «Ime, itt vagyok!» 

így búcsúztatja a tisztalelkű Coppée boldogtalan 
barátját. 

A katholikus irókat túlszigorúan biráló Welter 
(Geschichte der französichen Literatur. 303. 1.) ugyan 
azt mondja, hogy az egyház nem parádézhat Ver-
laine-nel, mert szánalomra méltó, neuraszthéniás, 
erkölcsi felelősséget nem ismerő gyermek volt a 
költő, de határozott hangon í r ja : «Tisztelet az ő 
érzelmei őszinteségének!» 

«Verlaine eltalálta szent Terézia elragadtatásának, 
az először áldozó gyermek őszinteségének a hangjait. 
Amikor Verlaine lelki elaléltságából magához térve 
imádkozott, ment volt minden szinészkedéstől.» 

Én is elfogadom Huysmans, Coppée, Fuinel, 
Lemaitre, Welter és az «Autorité» véleményét. 

Olvassa el mindenki Verlaine költeményeit, kü-
lönösen Huysmans kiadásában. Katholikus költőink 
(különösen a finom szenzációkat szerető Harsányi 
Lajos) nagy szolgálatokat tennének irodalmunknak 
Verlaine vallásos verseinek átültetésével. Verlaine 
versei különben sok rokonságot mutatnak Erdős 
Benée egy-egy ciklusával. 

Végül még egyet: ne ajándékozzuk oda a mi 
íróinkat az ellenségnek; ne tagadjuk meg tőlük a 
kath. jelzőt, mert ha mi eltagadjuk tőlük a katholi-
citást, ellenfeleink eltagadják tőlük a tehetséget. Sőt 
ki is jelentik, hogy kath. költészet nincsen. 

Vértesy Jenő (Philologiai Közlöny 1911. évf. 
176. 1.) azt írja, hogy napjainkban van református 
vallásos költő : Szabolcska Mihály, dicséri is verseit, 
majd hozzáteszi: «A katholikus líra terén nem ol-
vasunk ilyeneket, pedig az egyház misztikus pom-
pája csak támogatója lehetne a költészetnek». 

Ime látjuk, hogy előkelő folyóiratban nem is 
vesznek tudomást arról, hogy van egy egész sereg 
katholikus poéta, (Harsányi Lajos, Sik Sándor, Erdős 
Renée), kik mindnyájan tehetségesebbek és jobban 
fejlődnek, mint az évtizedek óta stagnáló Szabolcska. 
Pártoljuk tehát embereinket, a magyarokat ép úgy, 
mint a külföldieket! Lám Frigyes. 

Vila az ó-kori keresztény művészet eredete 
körül. (i.) 

Strzygowski, a bécsi egyetem tanára, a Magyar 
Nők «Művészet és Közművelődés Egyesületének» 
meghívására két előadást tartott Budapesten modern 
művészeti kérdésekről. Minket csak mellékesen, bár 
nem közönyösen, érint ebben az a körülmény, hogy 
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magyar hölgyegyesületeinkben szinte járványszerűen 
lép fel a külföldi előadók meghivása. Pedig a dolog 
most sem sült el a legjobban. 

Strzygowski, a nagyhírű műtörténész és orienta-
lista kutató, a legalkalmatlanabb egyén a tudomány 
népszerűsítésére, és kétszeresen alkalmatlan modern 
művészeti kérdések megvitatására. Először, mert 
magyarán mondva e tudósnak rengeteg a tudomá-
nya, de kevés a vágott dohánya; másodszor, mert 
Strzygowski egy önalkotta elmélet szemüvegén át 
nézi úgy a régi, mint az új művészetek fejlődését, 
amely addig a szakemberek körében sem talált fel-
tétlen elismerésre. Első hibája abban áll, hogy a 
német tudósok azon tipikus osztályába tartozik, 
akiknek műveit ujabb magyarázó kötetekkel kell 
ellátni, annyira nem képesek gondolataikat érthető 
formába, világosan áttekinthető szerkezetbe illesz-
teni. Előadását szétfolyó, aránytalan anyagfelosztás, 
messze elkalandozás, oda nem illő művészeti filozo-
fálás, rossz mondatszerkesztés, nehézkesen döcögő 
nyelvezet, kifejezésbeli ködösség jellemzi. Mindezen 
fogyatékosságai a priori képtelenné teszik a művé-
szetek népszerűsítésére. Ugyanez áll szakjabeli mű-
történelmi munkáiról és egyetemi előadásairól is, ám 
ott a nagyobb készültségű hallgatóság vagy szak-
emberek némi boszankodás után túlteszik magukat 
Strzygowski ezen gyengéin és keresik kutatásainak 
értékes magvát. A laikus erre képtelen. így Strzy-
gowski Biclitzben 1906-ban tanárok és tanítók szá-
mára tájékoztató előadásokat tartott a modern mű-
vészet összes ágairól. Ezen előadások nyomtatásban 
is megjelentek (Die bildende Kunst der Gegenwart. 
Leipzig, 1907.). A szándék dicséretes volt; nem úgy 
a kivitel. A hallgatóság zavaros képet kapott a modern 
művészetek fejlődéséről. Pedig javarészt nem a tar-
talmon, hanem az előadásmódon múlott a sikertelen-
ség vagy félsiker. Ugyanez mondható Strzygowski 
azon cikkeiről, amelyeket ujabban a bécsi «Presse»-be 
és «Zeit»-be ír az ujabb tárlatokról. Hevesi örökét 
nagyon rosszul kezeli. Ismételten hangsúlyozom : nem 
tartalmilag, hanem formailag. 

Tartalom tekintetében is lehet ugyan kifogást 
emelni, a mi azután már Strzygowski eredendő 
bűnének körébe vág : az orientalista elem és befolyás 
túlhajtásaiban. Senkinek eszeágában sincs akár a 
történelmi stílusok, akár a modern művészet kiala-
kulásában a Kelet befolyását, részleges hatóerejét 
tagadni. Ám Strzygowski mindenütt Keletet szimatol, 
sőt annak tart fenn egyedül teremtő befolyást. A mo-
dern művészek egynémelyike kezdetben gyakran 
Keletre sandított. Ráutaltam nem egyszer cikkeimben. 
S ha tette, nem tette rosszul. Mert a modern művé-
szeti programm nem lehet minden tradíciónak lábbal-
tiprása, de mindenesetre végleheletig menő harc a 
tradició cégére alatt zsarnokoskodó conventionaliz-
mus tradició-majmolás, tehetetlen másolás ellen. 
Nekünk a muU drága kincs, amely ihlet, lelket inspi-

rál, szárnyat ad ; de nem gúzs, amelyben tönkre nyo-
morodunk. 

A dolog megértésére kissé mély feneket kell kerí-
tenem, de hiszem, nem lesz érdektelen, különösen 
réánk nézve. 

Teljesen hibás nézet, a keresztény kezdő művé-
szetet úgy felfogni, mintha az teljesen elütne a 
császárság korabeli antik művészettől. Szintúgy a 
lényegnek teljes félreértésén alapul, midőn bizonyos 
egyházi írók folyton a keresztény ó-kori művészet-
ről beszélnek. Az egyháztörténelemnek van keresztény 
ó-kora; a keresztény művészetet hasonló kaptafára 
húzni nem lehet. Az első nyolc század művészete 
annyira antik természetű, annyira semmi lényegében 
ujat nem termelő, hogy új keresztény művészetről 
csak a IX-ik században lehet szó. Nem szeretném, 
ha félreértenének. Hiszen épen én vitatom a leg-
erősebben, hogy a kereszténység a már-már hanyatló 
római művészetet mily hatalmas lendülettel töltötte 
el, az antik örökséget mily csodás magaslatra fejlesz-
tette, de csak az adott alapokon. Én az ellen küzdök 
teljes energiával és hiszem joggal is, hogy az ó-kori 
keresztény művészetet nem lehet egyszerűen hanyatló 
művészetként letárgyalni. Építészeti konstrukció és 
dekoráció tekintetében a műtörténelem legfényesebb 
korszaka s mind máig aligha felülmúlt. De nem új 
művészet. Új gondolatok és szükségletek antik szabás-
ban ; eredeti, gyönyörű szabásban. Szintúgy tisztáz-
nunk kell római eredetét, mert öntudatlanul köz-
hiedelemmé vált, hogy a rómaiak művészete görög 
alapokon nagyranőtt római termék. 

A rómaiak művészete szinte gyermekkorát éli 
mindaddig, míg politikailag világuralomra jutnak. 
Ez Julius Caesar alatt történik. Mommsen erre 
vonatkozólag így í r : «Róma új monarchiája, a görög-
római civilizáció minden terén való urallkodója, 
Caius Julius Caesar ötvenhatodik életévét élte, midőn 
a Thapsus melletti ütközet, az eredménydús háborúk 
hosszú láncolatának utolsó szeme, a világ jövőjének 
sorsát kezébe juttatta. Kevés ember vasereje állott 
ki oly kemény próbát, mint ezen páratlan teremtő-
erejű szellemé, amely megszabta Rómának az irányt, 
amelyben haladnia kellett bukásáig». 

A római hadvezérek görög műremekekkel töl-
tötték meg Rómát, görög művészeket hoztak maguk-
kal. A római művészet fejlődésére nem csekély 
befolyást gyakorolt az a varázserő, amely a világ 
fővárosából áradt szerteszét s minden művészi erőt 
magához vonzott. A ki érvényesülni akart, Rómába 
törekedett. A rómaiak urak, parancsolok, megrende-
lők maradtak. A művészetet továbbra is görögök 
teremtették úgy a központban, mint a távolabbi tarto-
mányok fővárosaiban. S ha elvétve akad is római a 
művészek névsorában, tanulmányait bizonyára görög 
műhelyben végezte s így akaratlanul is görög szel-
lemet lehelt alkotásaiba. 

Ennek dacára még folyton «római» művészetről 
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hallunk beszélni, különösen, ha a császárság ideje-
beli művészetről van szó, a legtöbb munka olyatén-
ként tárgyalja, mintha egy csapásra a görög helyett 
római arculatot öltött volna. A görög művészetnek 
sikerült egykoron Kelet művészetét legyűrni, midőn 
politikai nagyhatalomra tett szert; a római erre kép-
telen volt. A rómaiak csak a politikai jogart vették 
ki Hellasz kezéből, nem a művészetit is. Életbevágó 
átváltozásról, a művészetnek a görögök kezéből a 
rómaiakéba való átcsuszásáról beszélni nem lehet. 
Hiszen nem is volt oly erőteljes római művészet, 
mely a hatalmas, fejlett görög művészetnek ellenáll-
hatott volna. A római területeken virágzó művészet 
mindig függött a görögtől. A görög is felszívott sok 
idegen elemet, de mindig urává lett, magába olvasz-
totta, átalakította, görögösítette. Az itáliai sohasem 
tudott nemzeti művészetet teremteni. A régészek 
részletekben vitatkoznak afölött, hogy az etruszkok 
mennyit kölcsönöztek a föníciaiaktól, punoktól, a 
hellaszi görögöktől, a Graecia Magna lakóitól; s e 
tekintetben annyira mennek, hogy minden jobb 
művet Etruriában, amely nem kezdetlegesen barbár, 
görög importnak nyilvánítanak. Ha tehát a rómaiak 
az etruszkoktól tanultak, csak a görögök unokáivá 
váltak. Azonfelül elegendő irott bizonyítékunk van, 
amelyek görög művészeknek Rómába való hiva-
tásáról s a reájuk bizott monumentális munkákról 
tanúskodnak. Szóval, ha a rómaiak művészete még 
nem lett volna görög jellegű, a császárság alatt azzá 
kellett válnia a görög művészek beözönlése által. 

De ennek a hellén művészetnek is ezer változata 
van; napról-napra változtatja arculatát, a mi renge-
teg területi és mennyiségi arányainál fogva szinte 
természetes. Róma mellett a nagy keleti városok 
Antiochia és Alexandria nagy szerepet játszanak, de 
Róma mégis csak birodalmi központ. Mindenesetre 
a mostani adatok alapján nehéz Róma szerepéről 
végérvényes Ítéletet alkotni. Korán is volna. Róma és a 
császárság művészetével még nem foglalkoztak annyit, 
mint a göröggel, mert értéktelenebb, hanyatló művé-
szetnek tartották. Minden az ős-forrás körül buzogott. 
Rómát inkább csak a keresztény archeologia művelői 
méltatták figyelemre. De már kezd az egyensúly 
helyreállni. A közép- és ujabbkori művészetek kuta-
tói és tanulmányozói kénytelen-kelletlen is folyton 
antik művészeti kérdésekbe ütköznek és velük foglal-
kozni kötelesek. Nem eggyel megesik, hogy a renais-
sanceot tanulmányozza és az antik művészet müve-
lésére sodortatik, mert izgatja az eredet kérdése. 
A tévedések, s azok helyreigazításai napirenden van-
nak. De nem szabad csüggednünk. Errando discimus. 
Végre mégis csak eljutunk az igazság ismeretére. 
S azért meg kell becsülnünk a hipotézis-gyártókat 
is, ha nem is esküszünk mindjárt és minden szavukra. 
Nekünk rengeteg szolgálatot tesznek, mert lerakják 
az alapokat, amelyeken a keresztény művészet fel-
épült. 

Könnyebb áttekinthetőség kedvéért a szorosan 
vett római antik művészetet három korszakra oszt-
j u k : Caesar és Augustustól Hadriánig, az Antoni-
nusoktól Konstantinig és Konstantintól Justiniánig. 
Ezen kor anyagának feldolgozásán jeles műtörté-
nészek dolgoztak és dolgoznak. Alois Riegl (Stilfragen, 
Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. 
Berlin. 1893. — Altorientalische Teppiche. 1891. — 
Spätrömische Kunstindustrie. I. 1901.) a művészet 
eredetét illetőleg ellentétbe helyezkedik Gottfried 

-Semper tanával, a ki a stilusalkotás alapfeltételéül 
az anyagot és az azt feldolgozó technika természetét 
tette. Biegl a stílust a művész szabad teremtő erejéből 
származtatja; másodrendű befolyást tulajdonít a törté-
nelmi múltnak. Szerinte pl. az izlám művészete nem 
Kelet terméke, hanem az össz-művészettörténelemé ; 
a szaracén művészet lényege az arabeszk, folyondár-
stilizálás; a folyondár pedig Keleten ismeretlen, 
ellenben Göröghonban honos úgy a természetben 
mint a művészeiben. Hasonlót bizonyít az akanthusz-
levélről, s e kettő fejlődése, egybefonódása révén jut 
el a szaracén ornamentikához. Ezzel teljesen rokon 
a korai bizánci ornamentika. A középkor ornamen-
tikája tehát görög gyökérből sarjadzott. 

A mily jelentéktelennek látszik Riegl egész tanul-
mánya oly szűk körre szorítva, elvileg mégis nagy 
fontosságú. Riegl szerint szintén a hellenizmus volt a 
a talaj, a melyen a következő művészeti korok stílusa 
lábát megvetette, s a császárság minden korszakán át a 
görögség a művészet mozgató ereje. A Konstantinus 
utáni időt «késői antiknak» nevezi, de nem mintha ezzel 
Rómát vagy a nyugati birodalmat a művészet kizáró-
lagos gócpontjának tekintené. 0 római alatt folyton az 
egységes birodalmat érti, a melyben a művészeti 
erjesztőerő a görög szellem és faj marad szerteszórva a 
egész óriási birodalomban. Ezt a birodalmat pedig 
nem szabad olyannak tekinteni, a melynek minden 
ereje Rómában összpontosul, Róma nem oly értelem-
ben fővárosa a császárságnak, mint pl. Páris Francia-
országnak, vagy ha úgy tetszik Budapest Magyar-
országnak. Sajnos, nálunk s bizonyos értelemben 
Franciaországban is, a főváros minden, utána pont 
és semmi egyéb. A császári birodalom inkább hason-
lít Német-, Angol-, Olaszországhoz, a hol a főváros 
mellett százával vannak magával a centrummalis ver-
senyző kulturközpontok régi és új művészeti termékek-
kel. Bizánc, Antiochia, Alexandria úgy állnak egysorban, 
mint London, Páris, Berlin, Bécs. S ezenfelül ezrivel 
vannak Kis-Ázsiában, Szíriában a százezres lakosú 
városok, a melyek büszkék lehelnek művészi alkotá-
saikra. S mindenütt görögök. Az ó-kor ezen élelmes 
és zseniális faja művészetével tovább uralkodik római 
protektorátus alatt. Sőt alatta még hatalmasabban; 
mindenhova elér szelleme. Minden új művészeti 
gondolat görög agyban terem meg, sokszor szorosan 
a görög keleti birodalom félen. Hellenizmus uralkodik 
nemcsak igaz római talajon, hanem a parthusok, 
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szasszanidák, egyptomiak művészetén, nem pedig 
asszír vagy ős-perzsa, a mint azt sokáig hitték. 

Fieber Henrik. 

Hofbauer szent \elemen étete alkonyán. (vm.> 
Sajnos, szentünknek Oláhországra s onnan kiin-

dulólag Ázsiára vetett tervei — most már tudjuk, 
mi és mily okból — lassankint füstbe mentek. Pedig 
ő, képzelhetni, mily gondot fordított az ő rendtár-
sainak bukaresti munkájára. Annyira szerette, dédel-
gette lelkében ezt az apostoli missziót, hogy legked-
vesebb embereit, például a frankfurti Schlosser-házas-
párt, a bukaresti apostoli munkások küzdelmeivel 
való eldicsekvésekkel gondolta különösen megörven-
deztethetni.1 Valóságos kulturtörténelmi adalékul lehet 
tekinteni Hofbauer atyának azt a levelét, melyet ő 
a bukaresti missióról, s általában az Al-Dunánál volt 
keleti állapotokról, kedves lelki leányának, Schlosser-
nénak 1817. január 27-én Bécsből Frankfurtba írt. 
Álljon itt ennek a levélnek egyik részlete szóról-
szóra : 

«A jó P. József az ő társaival iskolát állított fel. Ez 
a város (Bukarest) menedéke minden népek elve-
szettjeinek (Verlaufenen); vadon erdő, hova úgy-
szólván minden vadállat kíván menekülni ; az üd-
vösség ügyében a legnagyobb tudatlanság uralkodik 
itt ; gondatlanul él itt mindenki, ügyet se vetve arra, 
melyik egyházhoz tartozik valaki; nem tudnak itt 
semmit mást, mint a szerzettet vígan felemészteni. 
A szülők gyermekeiket úgyszólván csakis tömik nö-
vésre és munkára. No van itt alkalma a jó József-
nek futkosni ! Azért könyörög a szülőknél, hogy 
gyermeköket iskolába menni engedjék. E célra egy 

1 Schtossernek 1816. nov. 23-án irt levelében ezt olvas-
suk : «Der gute P. Joseph (Forthuber) tut Wunder in diesem 
verwilderten Lande. Bukarest ist eine Senkgrube aller Ver-
loffenen (sie) aus allen Ländern. Die andern zwei (Hätscher 
und Libotzky) sind auch Priester (ott szentelték fel őket), 
auch ein Bruder, ein sehr frommer Mann, ist mit ihnen. Ich 
danke Gott, dasz mich der Bischof (Ercolani) hinters Licht 
geführt ; mein Gewissen hätte es nicht erlaubt, selbe mit ihm 
reisen zu lassen; er versprach zwar nicht Bequemlichkeiten, 
aber doch Obdach hoffe ich. Bis jetzt hielt P. Joseph eine 
Schule unter freiem Himmel, jetzt aber machten wir, dasz 
sie ein Haus mieten. Der dort wohnende Priester ist mit 
dem Bischof nicht eins, ich weisz nicht, wer Recht hat, der 
Bischof oder der alte Geistliche. Der Bischof wohnt auszer 
Bukarest in einem sogenannten Klauster mit 4 Zimmern ; 
das Gebäude mit Erdleim verworfen und mit Rohr gedeckt, 
so ist auch die Kirche, wobei bulgarische Katholiken sich 
in ein Dorf angesiedelt. Der Bischof versprach mir dieses 
Klauster für meine Brüder, unterdessen hat sich die Sache 
anders gezeigt . . . In Bulgarien, d. i. über der Donau, am 
rechten Ufer, sind zwei Dörfer aus Mangel der Geistlichkeit 
Türken geworden . . . Die Bulgaren sollen sehr fromme 
Menschen sein, aber ohne Unterricht, die Bukarester hin-
gegen sind leichtsinnig. Kinder von 15—16 Jahren wissen 
nicht zu welcher Beligion sie gehören, darum finde ich die 
Schule daselbst sehr notwendig» . . . Innerkofler, 737. 1. 

kis házikót béreltek ki, és a jó Isten az ő (P. József) 
szivének együgyüségét használja fel arra, hogy, 
mint a püspök a nuntiusnak (Severolinak) írja, az 
erkölcsökben jobbraváltozást lehessen máris észre-
venni. Es minthogy ott meg van engedve az oláhok-
nak visszatérítése az egyházba, azért ő az övéivel 
mindent a legnagyobb türelemmel visel el». Mint-
hogy Libotzky és Hätscher atyák franciául és ola-
szul is tudtak, a bukaresti redemtorista missió 
Oláhországba szemlátomást nagyon jól beillett.1 

Ugy látszik, Liboszky atya elbeszélése alapján 
irta le Haringer a redemptoristák oláhországi mis-
siójának sajátságos, nyomorúságos körülményeit a 
külsőségekben, pezsgő apostoli lelkességét az ő láng-
buzgóságú szellemükben. 

«Mikor ők valamely faluba érkezének,2 úgymond, 
és valamely agyagból összevert viskóba betértek, hol 
emberek és állatok együtt tartózkodtak, első dolguk volt, 
hogy még ugyanaznap este a férfiak gyónását kihallgas-
sák. Másnap reggel mindenekelőtt a barmokat kellett 
legelőre kihajtani s a hajlékot, úgy ahogy lehetett, 
kitisztítani. Erre következett a szükség-oltár össze-
állítása. Most a női nem gyónására került a sor és 
szentmiseáldozat bemutatására a hívek szentáldozásá-
val. Záradékul hittanítás volt. Mindez a szegény jó 
embereknek nagy vigasztalást hozott és nagy örömet 
okozott. Ezek végeztével az atyák meglátogatták a 
betegeket s a lakosok körében mindenféle ügyes-
bajos dolgokat végeztek el, mert azon a vidéken a 
papnak mindennek kell lennie, még bírónak is».3 

1 «1818 kam Libotzky auf einige Wochen nach Wien, írja 
Innerkofler, 739. 1. Mit welchem Interesse und welch liebe-
voller Freude ihn der Heilige aufgenommen haben mag, 
kann man sich denken. Er sah nun seinen «lieben Joseph» 
vor sich als 30-jährigen jungen Mann, eine schöne, kräftige 
Gestalt von Ehrfurcht gebietendem Äuszern. Sein langer, 
schwarzer Bart fiel sehr auf. Man erkannte ihn gar nicht 
mehr und hielt ihn allgemein für einen Orientalen. Dem 
seeleneifrigen Heiligen konnte er aber wahre Wunder der 
Arbeit erzählen. Sie muszten an die verschiedensten Orte 
Missionsreisen machen, so nach Kimnik, Petesti (sie), Ter-
gowst (sie), Campolongo und andere Orte, besonders auch 
zu den Bulgaren. Überall streckte man den Patres die Hände 
entgegen und empfing sie wie Engel des Himmels». 

2 A mindig idézett 2. kiad. 326. 1. 
3 Ezek után mondja még valaki, ha lelke van, hogy az 

egyház nem úttörője, nem oszlopa, nem menedéke a népek 
jólétének, a műveltségnek, a civilizációnak. A mai túltengő-
dött műveltség korában vannak már emberek Budapesten is, 
kik nemcsak este a sötétben, de fényes nappal is, kedvtelés-
ből, passzióból nem nyereségvágyból, bicskáznak és revol-
vereznek az emberekre. Istentől nem félnek, a rendőrségnek 
pedig fittyet hánynak. Ki fogja az emberek lelkébe az isten-
félelmet visszaplántálni ? Ezt csakis a keresztény vallás 
képes. Jól mondta az «Élet» ezidei 3. sz. 63. 1. egy figyelő 
kartárs : «Szomorú, mert elszoktunk attól, hogy a társadalmi 
rend biztosítékaiba a valláserkölcsi törvényeket is bekap-
csoljuk. Azt hisszük, hogy szigorú állami törvényekkel é s jó 
közigazgatással körülbelül garantáltuk az emberileg igényel-
hetőt. Pedig hát ime, mit é r a rendőrség és mit ér a törvény, 
a közigazgatás egy gonosz tőrrel vagy pisztollyal szemben? 
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Hogy az ilyen pasztoráció emberfeletti munka 
volt és angyali egészséget kivánt, világos. Azért szen-
tünk, bár a maga részéről a rendes emberi mértéken 
felül való erőfeszítésnek az embere volt, mindenkitől 
ezt nem követelte, mert tudta, hogy ezt nem köve-
telheti. Ezenfelül, bár Oláhország akkori fejedelme 
kedvelte a redemtorista missionáriusokat, szentünk 
mindinkább kénytelen volt belátni, hogy az ő törek-
vésének Oláhországban még sem lehet sikere, nem-
csak azért, mert az ottani szakadárok már erősen 
kezdték gyűlöletüket éreztetni, hanem főleg azért, 
mert Rómából sem a Propagandától, sem rendjétől 
vagyis P. Giattinitól semmi segedelem, de még csak 
reménysugár sem érkezett, mely biztatást hozott volna 
magával.1 Bármily nehezére esett is tehát szentünk-
nek, Libotzky atyát Bukarestbe visszaküldte, a hol 
ez a lángbuzgalmú apostol az emésztő nagy munká-
ban oly ideglázt kapott 1819-ben, hogy azt évekig meg-
sínylette. Habár tehát szentünk a jelzett körülmények 
között az oláhországi missió, illetve rendház ügyét 
veszett ügynek tartotta, Isten tudja miért, a bukaresti 
missiónak mégis véget ő maga nem vetett. Ez mái-
utódjára P. Passeratra maradt. Ez hívta vissza 1821-
ben a redemtoristákat Oláhországból.2 

Legújabb életrajzirója szentünknek azt mondja, 
hogy ha Hofbauer atya Bómából támogatásban része-
sül, talán maga is átment volna Bukarestbe, oly nagy 
tervei voltak evvel az oláhországi missióval. Az oda-
költözés szándékára vonatkozólag adattal nem rendel-
kezünk ; de igenis, több adat áll rendelkezésünkre arra 
nézve, hogy szentünk egész halála napjáig nem szűnt 
meg avval a tervvel foglalkozni, hogy kongregációját 
Lengyelországban visszaállítja, sőt maga is vissza megy 
oda. Eleinte, amint láttuk, Jestersheim atyának, szen-
tünk megbízottjának Pruzinban kapott plébániája s 
nagy temploma volt afeltámadás reményének célpontja. 
Ennek a templomnak érdekében írt Hofbauer atya 
1815. szept. 22-én Rómába P. Giattininak, kérve a rend 
prokurátorát, hogy a pruzini templom számára ugyan-
azon búcsúkat szerezze meg az apostoli szentszék-
nél, melyekkel a redemtorista rendiek római temp-
loma rendelkezik. Giattini — szinte hihetetlen — 
azzal válaszolt, hogy nem is felelt. 

A bécsi kongresszus, hol a legyilkolt Lengyel-

Es ez még a dolgoknak csak eredője a primitiv végleteken. 
Van képleges bicska és képleges revolver is, ami ellen az 
oltalom még illuzóriusabb.» Szóval : vissza az Istenhez és a 
valláshoz ! De mit ér az élet keserves tanúsága, mikor a hatal-
masok, a képviselőház és a főrendiház, a mint nemrég láttuk, 
2—3 szavazattöbbséggel fittyet kezd hányni a vallás közjóléti 
szükségességének. 

1 P. Giattini magaviselete szentünk részén tűrhetet-
lenné vált. Alább, a Lengyelországban megpróbált új missió-
alapítással kapcsolatosan, lesz erről szó. 

2 Die schismatischen Griechen erhoben die Fahne des 
Aufruhrs gegen den türkischen Sultan. Und nun kamen die 
Missionäre in ernste Lebensgefahr. Ez volt a visszahívás 
oka. hmerkofler, 740. 1. 

ország ügyének legkíméletesebb érintése is már majd-
nem világháborút keltett,1 mégis alkalmul szolgált 
két Oroszországnak jutott lengyelországi főnemesnek2 

arra, hogy Hofbauer atyát egy Janowban (Kamieniek-
től 20 mértföldnyire, Podoliában) alapítandó kolos-
tor és iskolaalapítás tervének megnyerjék. A két hatal-
mas lengyel főnemes bőséges adományt biztosított és 
azt mondták, hogy az orosz kormány engedelmét 
könnyen meg fogják szerezni. Az új pártfogók egyike 
Grocholski gróf alkormányzó volt Podoliában. 

Ekkor szentünket, kinek szivevei a lengyelek és 
Lengyelország sorsa annyira összeforradt, valami hon-
vágyféle érzelem szállta meg Lengyelország felé,3 úgy, 
hogy egyik nagy tekintélyű főemberét, Zachariás Wer-
nert küldte ki Lengyelországba a kaminiecki püspökhöz 
tájékozódás szerzése céljából. A püspök tárt karok-
kal fogadta Wernert és székesegyháza tiszteletbeli 
kanonokjává nevezte ki. Hofbauer atya tehát azonnal 
mozgósította egyik lengyel rendtársát, P. Podgorskit,4 

aki az időtájban Radzynimban, Galiciában lakott, 
hogy tüstént induljon Janowba. Szándéka volt két 
más lengyel rendtagot is Janowba rendelni Svájcból. 
Később maga is oda szándékozott menni. «Magam-
nak is, ezt írta 1817. márc. 19-én, kedvem van Janowba 
menni; de Isten szent akarata legyen meg.»B 

1 Beim Wiener Kongresse wurde auch die polnische 
Frage gestreift. Es muszte höchst vorsichtig geschehen, denn 
das eine und das andere Mal drohte darob ein neuer Welt-
krieg auszubrechen. Zuletzt begnügte man sich mit einer 
vorsichtigen, provisorischen Formel, um niemanden aufs 
neue zu reizen. Innerkofler, 744. 1. 

2 Choloniewski és Grocholski grófoknak. 
3 Nem is csoda ; hiszen ott élte ő életének legszebb, az 

ő lelkipásztori szivére nézve legkívánatosabb napjait. Mink 
a XX. században még mindig keressük a — városóriások, 
köztük az ú. n. világvárosok kellő pásztorációjához a — 
kulcsot. Szentünk már a XVIII. század végén megtalálta azt 
az — «örök-missió»-ban. Ez az ő apostoli lelkének varsói 
találmánya. Csak egy dolgot kell kiegészítésül hozzáadni : 
hogy az «örök missió», az illető város nagyságához képest, 
2—3—4 stb. helyre alkalmasan legyen beosztva. Ez esetben 
az — evangelium liivása a város területén, bármily nagy 
legyen az, mindennap szól, és szól megközelithetően minden-
kire nézve. Ez a világvárosi pasztoráció elégségessége, — amely 
persze csakis «sufficientia ex Deo» lehet, — s amely a modern 
hitéletet az őskereszténység hitéletének közelébe emeli föl, 
oda, ahol a hivek zöme mindennap részt vett az istentiszte-
letben és a szentáldozásban. «Si Deus pro nobis, quis contra 
nos ? !» Isten segítségével semmi sem lehetetlen. Ez — a mi 
előleges válaszunk minden effajta lehetetlenség jelentkezésére. 

4 Er (P. Podgorski) mit P. Jestersheim war der Haupt-
stammhalter der Hoffnungen und Pläne des Heiligen auf 
Polen. Innerkofler, 749. 1. 

5 Még 1818. ápril 12-én is ezt írta P. Stark erről a terv-
ről Giattininak Rómába : «In Deutschland geht alles gut vor-
wärts. Auch in Polen ist uns wieder ein Kloster angeboten 
worden und P. Hofbauer hat es bereits angenommen. Wahr-
scheinlich wird er diesen Sommer noch selber nach Polen 
reisen». Grocholski gróf nejének maga szentünk is még 
1818. május 28-án (lengyel nyelven) ezt í r ta ; «Ich bitte um 
Verzeihung, dasz mich mein unheilbarer Eifer dazu geführt 
hat, der gnädigen Herrschaft (kérelmével férjénél a janowi 
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A lengyelországi Janowra vonatkozó terv mellett 
utóbb egy másik terv is felmerült : az, hogy szentünk 
Krímbe is küldjön missiós papokat rendjéből az 
ottani német telepek katholikus híveinek gondozá-
sára.1 Brezncuj Béla dr. 

A keresztények munkaélete Nagy JÇonstan-
tinus előtt. (in.) 

S z e n t P á l é s az ú j - s z ö v e t s é g e g y é b í ró i a 
m u n k á r ó l . 

1. Mit tett szent Pál a hithirdetés terén, oly is-
meretes, hogy e pontban egyszerű utalással beérhe-
tem. Négy nagy útja, melyek körülbelül tizenöt évet 
öleltek fel s melyek alatt őt Jeruzsálemen és An-
tiochián kívül Cyprusban, Kis-Azsia különböző pont-
jain, Macedóniában, Achajában kemény munkában 
látjuk, Rómáig vezette. Minden jel arra mutat, hogy 
az ismert utakat Rómából való kiszabadulása után 
újakkal tetézte, melyek a már bejárt területeken kívül 
egész Hispániáig vezették. A kereszténység születési 
helyétől Nyugat felé törtetve, derékon szelte az akkor 
ismert egész világot s a Nyugat határáig jutott. Ha 
megengedhetlen túlzás is az, hogy ő benne keressük 
a kereszténységnek igazi, vagy legalább második meg-
alapítóját: bizonyos, hogy bámulatra ragad tevékeny-
ségének kiterjedt volta. Levelei és az «Apostolok 
Cselekedetei» bizonyságát nyújtják működése belter-
jes voltának is és a tömérdek veszedelemnek, melyek-
kel szembeszállt, valamint a nagy fáradságnak, le-
mondásnak és áldozatkészségnek, melyet tanúsított. 
A korinthusiakhoz írt I. levélben (15, 10), ámbár 
közvetlenül előbb mély alázattal írja, hogy leg-
kisebb az apostolok közül s nem is méltó az apos-
tol névre, mégis önérzettel mondja : többet dolgoz-
tam valamennyinél, nem én azonban, hanem Isten 
kegyelme velem. 

Még meglepőbb, hogy apostoli munkája közben 
életszükségleteiről az idegenben is kézimunkával gon-
doskodott. Ezt maga is többször említi, de a kézi-
munka nemének megjelölése nélkül. A hiányt pótol-
ják az Apostolok Cselekedetei (18, 3): Korinthusban 

ügyben való támogatás céljából) lästig zu fallen. Ich lebe in 
der Hoffnung, dasz ich binnen Stunden die Ehre hahen 
werde, persönlich die Huldigung meiner Achtung ihnen zu 
bezeugen, und in der Tat Ihnen zu beweisen, wie glücklich 
ich sein werde, mich unter der Protektion des geliebten 
Vaters und Gatten der gnädigen Frau und Gönnerin zu be-
finden.» 

1 Ein Graf Badeni schreibt sogar, írja Innerkofler, 745. 1., 
in seinem Artikel «Przeglada powszechnego» : «Der Metro-
polit Siestrzencewicz schickte auf Betreiben des Stanislaus 
Cholonievszki und wohl auch anderer verständigen Katho-
liken, nachdem er sich mit Galicyn verständigt hatte, einen 
Brief an P. Hofbauer nach Wien mit der Bitte, er möge 
einige deutsche Redemptoristen nach der Krim senden an 
die Stelle verstorbener Priester, die dort in den deutschen 
Kolonien gearbeitet hatten». 

a Claudius-féle rendelet miatt Rómából távozott 
Aquila és Priscilla házastársakkal lakott és mivel 
ezek ay.rjvoTcotoí voltak, mint ő, velők dolgozott. Ez a 
görög szó voltaképen sátorkészítőt jelent. Hug és 
nyomában mások azt vélik, hogy Pál szövetet állí-
tott elő a sátrak számára, mert Tarsusból, tehát 
Ciliciából származott, a hol a ciliciai kecskék gyap-
jából való szövetkészítés (cilicium) elterjedt ipar volt. 
De eltekintve attól, hogy ez a szövet nemcsak sátor-
készítésre szolgált, hanem sok egyéb célra, vele a 
sátorkészítő kifejezés magyarázatot nem nyer. Nekem 
a Ciliciára való hivatkozás azért is kétes értékűnek 
látszik, mert Aquila és Priscilla is azt a mesterséget 
űzték, pedig pontusiak voltak (Ap. Csel. 18, 2). Mások 
arra támaszkodnak, hogy a régészeti kutatások szerint 
a tabernacularii bőrművesek voltak ; továbbá a régiek 
Pált CTxuxoTÔ[ioç-nak (bőrműves, szíjgyártó, cipész) 
nevezték, vagy tjj.avxotôp,oç-nak (szíjgyártó, szijak kel-
lettek a kocsikra, lovakra, ostorokra, az ökölvívók-
nak, az ágyakra, a cipőkre); végül a Peshitta meg-
felelő helyének lulara (laulara) szava ugyanaz, mint 
a latin lorarius (szíjgyártó).1 

Szent Pál maga nem említi ugyan, milyen mes-
terséget űzött, de arra ismételten rámutat, hogy keze-
munkájával kereste kenyerét. Ezt magára nézve 
elvül vallotta, ámbár elismerte, hogy Krisztus 
rendelésénél (Mt 10, 9 k., Lc. 10, 4 k), az ó-szövet-
ség példájánál és a dolog természeténél fogva az 
evangelium hirdetője a hívektől ellátást igényelhet 
(I. Cor. 9, 4 k.; Gal. 6, 6; I. Tim. 5, 17, 18). Voltak, 
a kik ezt az elvet gőgre és ravaszságra magyarázták 
(II. Cor. 11, 7 k. ; 12, 16), de szent Pál kezdettől végig 
kitartott mellette. Mikor a korinthusiakhoz írta első 
levelét, küzdelmei sorában fölemlíti ezt is: et labo-
ramus operantes manibus nostris (I. Cor. 4, 12) ; 
arról az időről pedig, melyet közöttük töltött, azt 
mondja, hogy nem élt a joggal, hogy tőlök valamit 
elfogadjon, mert az evangelium útjába semmi aka-
dályt sem akart gördíteni (u. o. 9, 12 és 15). A ko-
rinthusiakhoz írt II. levélben a félremagyarázások 
miatt újra visszatér elvére, hogy ingyen hirdette 
nekik az evangéliumot és senkinek közúlök terhére 
nem volt s nem lesz, ámbár elismeri, hogy a mace-
dóniai testvérek segítették (II. Cor. 11, 7 k; ugyan-
ott megismétli 12, 16). A thessalonikaiakhoz ir I. 
levelében más körülmények között, mint látni fog-
juk, ugyanazt az elvet vallja ; mikor köztük volt, senki-
nek nem hízelgett és semmi kapzsiságot nem muta-
tott, terhükre lehetett volna, mint Krisztus apostola, 
de nem tette. «Memores enim estis fratres, laboris 
nostri et fatigationis : nocte ac die operantes, ne 

1 Th. Zahn, Realencykl. f. pr. Theol.3 XV. 70—1. Zahn 
véleménye mellett talán arra is lehetne hivatkozni, hogy 
Pálnál a tabernaculum (axrjvos) szó csak egyszer fordul elő 
és ott a bőrrel borított emberi testet jelenti : terrestris domus 
nostra (II. Cor. 5, 1) és utána : nam et qui sumus in hoc 
tabernaculo (4. v.). 
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quem vestrum gravaremus, praedicavimus in vobis 
evangelium Dei» (I. Thess. 2, 5 k.). A II. levélben 
ismét hangsúlyozza jogát, de hozzáteszi : «neque 
gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore 
et fatigatione, nocte ac die operantes, ne quem ve-
strum gravaremus» (II. Thess. 2, 8 k.). Újra így beszél 
búcsúbeszédében a Miletosba gyültekhez, de ezt már 
az Ap. Csel. tartották fenn : «Argentum et aurum, 
aut vestem nullius concupivi, sicut ipsi scitis: quo-
niam ad ea, quae mihi opus erant, et his, qui me-
cum sunt, ministraverunt manus istae» (Ap. Csel. 
20, 33, 34). 

2. Ámbár szent Pál a maga elvét az evangelium 
munkásaira nézve nem tette általánosan kötelező 
szabállyá, a többi keresztényt ismételten kézimun-
kára utalja. Nemcsak a rabszolgákkal szemben teszi 
ezt, a kiket uraiknak Istenért való gondos szolgála-
tára int, kivált, ha uraik is keresztények (Eph. 6, 5 
k.; Col. 3, 22 k.; I. Tim. 6, 1 k.; Tit. 2, 9),1 hanem a 
szabad emberekkel szemben is. Általában inti őket, 
hogy az időt váltsák meg, vagyis használják föl 
(Col. 4, 5; Eph. 5, 16). A részleteket illetőleg külö-
nösen tanulságosak a Thessalonikába írt levelek. Az 
első levélben Pál a maga kézimunkájáról is beszél 
és a híveket is kézimunkára buzdítja, de ez a két 
dolog nem kerül egymás mellé s magyarázatát sem 
kapjuk annak, miért szól oly nyomatékkal a kézi-
munkáról ő hozzájok, a mit más leveleiben nem 
tesz. A hívekhez ezt í r ja : «Rogamus autem vos 
fratres, ut abundetis magis, et operám detis, ut quieti si-
tis, et ut vestrum negotium agatis et opereminí manibus 
vestris, sicut praecepimus vobis» (I. Thess. 4, 11). 
Ebből a helyből azt is megtudjuk, hogy már élő-
szóval is ebben az irányban tanított. A II. levélben 
Pál kézimunkája már közvetlen összeköttetésbe jut 
az intelemmel, mint a hívek példája; azt is megtud-
juk, hogy az intelemre különös ok van, mert Pálnak 
tudomására jutott, hogy egyesek fegyelmetlenül visel-
kednek, nem dolgoznak, hanem kíváncsiskodnak 
(idegen dologba ártják magukat, [irjSèv èpyaÇo^àvouç, 
à\\à TOpiepyaÇojiivouç, II. Tess. 3, 11). Ez aligha lehet 
más, mint az a balhit, hogy az Úr eljövetele közvet-
len közelben van, a mit egyesek Pál beszédéből vagy 
leveléből kihámozni véltek és a minek helyreigazí-
tására irányul a levél elméleti része. Ebből egyesek 
azt is következtették, hogy a munka ezzel fölösle-
gessé vált s innen eredt fegyelmetlenségök. Ime nem 
a keresztény tan szüli a dologtalanságot, hanem 
annak félreértése. Pál tehát az elméleti tévedés 
helyreigazítása után a gyakorlati tévedésnek is út-

1 Pál az említett helyeken a rabszolgák kötelességét a 
servitium szóba foglalja össze. Hogy ez munkát jelent, magá-
ban véve is természetes. Az egyik levél azonban egészen világo-
san kidomborí t ja: Quodcumque facitis, ex animo operamini 
sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino 
accipietis retributionem haereditatis. Domino Christo servite 
(Col. 3, 23, 24). 

ját állja. Ismét élőszóval való tanítására hivatkozik, 
de most már többet árul el belőle. Lényegét egy 
közmondássá lett mondás képezte : «Nam et cum 
essemus apud vos, hoc denunciabamus vobis: quo-
niam si quis non vult operari, nec manducet» (u. o. 
3, 10).1 Most sem mondhat egyebet, mint Istenre 
kéri őket dolgozzanak: «Jis autem, qui ejusmodi 
sunt, denunciamus, et obsecramus in D. J. Christo, 
ut cum silentio operantes, suum panem manducent» 
(U. o. 3, 12). 

Még az ephezusiakhoz írt levél és az u. n. lelki-
pásztori levelek is előírják a kézimunkát. Az ephe-
zusiakhoz írt levél azért érdekes, mert a munkára 
szólító indítékokat újjal szaporítja. Eddig az láttuk, 
hogy szent Pál maga, önzetlenségének igazolásául 
kereste kenyerét kézimunkával; a munkának köz-
vetlen célja tehát magasabb erkölcsi cél szolgálatába 
lép. Az «idő megváltása» (Col. 4, 5; Eph. 5, 16) a 
példaadással kerül kapcsolatba; a hívek adjanak 
példát a kívül állóknak, mert ők a világosság fiai, a 
bölcsek. A Thessalonikába írt leveleknél részben 
ugyanez az indíték uralkodik (I. Thess. 4, 12), de 
előtérbe lép az is, hogy a híveknek Pált kell pél-
dául maguk előtt tartaniok (II. Thess. 3, 7), a mint 
viszont Pál Krisztust követi (I. Cor. 11, 1). A végső 
cél természetesen Isten dicsősége : «Sive ergo man-
ducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis: omnia 
in glóriám Dei facite» (I. Cor. 10, 31). Az ephezusiak-
hoz írt levél új indítékkal szolgál, hogy t. i. a kézi-
munka révén másokon is segíthessünk: «qui fura-
batur, jam non furetur: magis autem laborét, ope-
rando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde 
tribuat necessitatem patienti» (Eph. 4, 28). A Titus-
hoz írt levélben a szükségletek kielégítése mellett az 
domborodik ki, hogy a hivőknek nem szabad gyü-
mölcstelen fáknak lenniök: «Discant autem et nostri 
bonis operibus praeesse ad usus necessarios: ut 
non sint infructuosi» (Tit. 3, 14). Ez a szó azért is 
érdekes, mert visszaemlékezést tartalmaz Jézus sza-
vaira, példabeszédére és egy csodájára: a fejsze már 
a fa gyökerére tétetett, mert a gyümölcstelen fa ki-
vágatik és tűzre vettetik (Mt 3, 10 ; Lc 3, 9) ; pél-
dabeszéd a gyümölcstelen fügefáról (Lc 13, 6 k.); 
a fügefa megátkozása és elszáradása (Mt 21, 18 k. ; 
Mc 11, 12 k.). De érdekes azért is, mert Tertullia-
nus szerint a pogányok azt a jogosulatlan vádat 
emelték a keresztények ellen, hogy művekben ter-
méketlenek: infructuosi in negotiis dicimur (Apol. 
42). Pál szerint természetesen a jó cselekedetekben 
nyilatkozik csak meg a termékenység, a mint Krisz-
tus szerint a jó fa hoz jó gyümölcsöt: «nolite com-
municare operibus infructuosis tenebrarum» (Eph. 

5, 11). 
1 Sőt Deissmann azt véli, hogy Pál ezt a mondást mint 

a becsületes műhelyekben máris közkézen forgót itt csak 
közmondásszerűen alkalmazta (Urchristentum und die un-
tern Schichten. Göttingen, 1908. 29.). 
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Mennyire szivén fekszik szent Pálnak a munka, 
mutatja a Timotheushoz írt levél is. A püspök kel-
lékei között azt is elősorolja, hogy a maga házát jól 
vezesse, mert ha erre sem képes, hogyan vezetheti 
Isten házát? (I. Tim. 3, 4, 5). A diaconusoknál ki-
emeli, hogy ne legyenek aioxpoxepSeí;, vagyis csúnya 
haszonlesésben vétkesek (u. o. 3, 8), gyermekeiket 
jól neveljék, házukat rendben tartsák (u. o. 3, 12). 
A férjes nő ne arannyal, gyönggyel, hajával és 
ruhájával ékítse magát, hanem erényeivel és jócse-
lekedeteivel ; a férfi fölött ne uralkodjék, hanem en-
gedelmes csendben legyen (u. o. 2, 9 k.). A gyer-
mekkel vagy unokával biró özvegy tanulja meg 
házát vezetni és szülei jóságát visszafizetni, mert ez 
kedves Isten előtt (u. o. 5, 4). A már három izben 
említett kötelességet a ház rendbentartására, melyet 
az öregasszonyok tekintében a Titus-levélben is ki-
emel (Tit. 2, 5), ezután oly eréllyel hangsúlyozza, 
hogy ezen kötelesség teljesítése a keresztény jellem 
ismertetőjele gyanánt tűnik fel: a ki övéit és kivált 
házanépét nem gondozza, hitét megtagadta és rosz-
szabb a hitetlennél (I. Tim. 5, 8). Egyházi özvegy-
nek csak 60 éves nő választható, ha jó cselekedeteiről 
bizonysága van, ha gyermekeit fölnevelte, ha ven-
dégszeretetet gyakorolt, ha a szentek lábait meg-
mosta, ha az ínségeseken segített, ha minden jó 
cselekedetben résztvett (u. o. 5, 10). Bizonyos fiatal 
özvegyeket megró, hogy naplopók módjára (ápyat) 
házról-házra járnak, de nemcsak naplopók, hanem 
fecsegők, kíváncsiak és rosszat beszélnek. Más or-
vosságot nem tud számukra, minthogy menjenek férj-
hez, legyenek anyák és vezessék házukat (ya[i£ív, 
xexvoyoveiv, oiv.oCEGT.G-iw, u. o. 5, 11 k). A rabszolgák 
szolgálják uraikat, kivált ha ezek is keresztények 
(u. o. 6, 1 k.). A gazdagok ne vagyonúkban bízza-
nak, hanem jó cselekedeteket halmozzanak össze, 
hogy kincsök legyen a jövő életre (u. o. 6, 17 k.). 
A mit a 4, 8. mond : corporalis exercitatio ad modi-
cum utilis est, ellenben a jámborság mindenre hasz-
nos, nem értendő a testi munkáról, hanem a szö-
veg összefüggése és a görög szöveg alapján a gim-
nasztikáról yàp awjJLax'.xYj yujxvaaía ~pbç ôXt'yov èaxiv 

Ki kell még emelnünk, hogy Pál rendkívül 
szereti a hithirdetés és a ker. szeretet műveit is a 
xórcog, xomáü) szóval kifejezni : Rom. 16, 6; 16, 12; 
I. Cor. 16, 16; II. Cor. 11, 23; Gal. 4, 11; Col. 4,13; 
I. Thess. 5, 12; I. Tim. 4, 10; 5, 17; II. Tim. 2, 15. 
Mindez bőven kárpótol azért, hogy Pál, a kinek 
képesbeszédei messze elmaradnak Jézuséi mögött, a 
különböző emberi foglalkozások köréből ritkábban 
veszi hasonlatait. De nála is szerepel a földművelés 
(Dei agricultura estis, I. Cor. 3, 9), a dolgozó föld-
műves, a ki első sorban jogosult a gyümölcsre (II. 
Tim. 2, 6), a vetés, aratás, szántás és cséplés (I. Cor. 
9, 9 k.; 15, 36. 42 k.; II. Cor. 9, 6; 9, 10; Gal. 6, 7 k.; 
I. Tim. 5, 18,) a pásztor (I. Cor. 9, 7), a vadolajfa 

beoltása (Rom. 11, 17 k.), a vincellér (I. Cor. 9, 7), 
a kovász (I. Cor. 5, 7 k. ; Gal. 5, 9), a dajka (I. Thess. 
2, 7), a gyám és udvarmester (Gal. 4, 2), az építés 
(I. Cor. 3, 10 k.), a fazekas (Rom. 9, 21), a verseny-
futó (I. Cor. 9, 24 k.; Philipp. 2, 16), a mészárszék 
(I. Cor. 10, 25), a zenészek (I. Cor. 13, 1 ; 14, 7), a 
katonák (ezekre a helyekre más összefüggésben térünk 
vissza.) Zubriczky Aladár dr. 

Voltaire az ékesszólás művészetéről. 
Annyi ballépés csúfítja Voltaire-nek jellemét és 

annyi méreg van írásaiban, hogy csakis szikrázó 
szellemessége és finom irodalmi izlése magyarázza 
meg azt a nagy hírnevet, melyre irodalmi műkö-
désével szert tett. Műveiben az esztetika mint egyik 
főszempont vonul végig, igen sokszor vet el egész böl-
cseleti rendszereket azért, mert Ízléstelenek és bárdo-
latlanok. 

Ilyen ember tehát érdekes dolgokat mondhat 
az ékesszólásról, hogyha arról véleményt formál és 
azt ki is nyilvánítja. S ezt meg is tette, mégpedig 
egy nagyobb értekezés alakjában, mely először a 
nagy «Dictionnaire encyclopédique»-ben látott nap-
világot. 

I. A természetes ékesszólás. Az ékesszólás, úgy-
mond, a retorika szabályai előtt született, a mint a 
nyelvek is idősebbek, mint a nyelvtan. Maga a 
természet teszi ékesen szólókká az embereket az 
élet válságos pillanataiban és a szenvedélyek fellángo-
lásaiban. Felindult állapotban minden ember más 
szemmel nézi a dolgokat, mint környezete. Ilyenkor 
bármely dolog tárgyul szolgál neki gyors hasonlat 
és metafora képzésére. S szenvedéllyel tárgyal min-
dent és lelkesülésének egyik részét átviszi hall-
gatóságára. 

Maga a köznép is lépten-nyomon használ kép-
letes kifejezéseket, nyelve tele van azzal a kifejezés-
móddal, a mit rendesen trópusnak szoktunk nevezni, 
így minden nép azt mondja, hogy a szív lángol, a 
szem szikrázik, a vér megfagy, az ember kimerül, 
felfuvalkodik, megittasodik. Erős, szép képek, melye-
ket minden nap használunk. 

A szónoki előadásmód sajátságaira is maga a 
természet oktatja az embert arra alkalmas finom 
ösztönnel. Mikor valami kérelmet adunk elő, mikor 
hatást akarunk gyakorolni a biróra, vagy mikor benső 
érzelmeink lefestésével akarunk valakit megindítani, 
arckifejezésünk természetszerűleg oly alakot ölt, mely 
ezen helyzeteknek megfelel. A természetes ösztön a 
művészetnek első mestere. 

Ugyanez a természet gyakran igen élénk és 
szellemes ötleteket sugalmaz. Nagy veszély idején, 
mozgalmas, kritikus helyzetekben erős működésbe 
jön a képzelet és oly gondolatokat inspirál, melyek a 
legnagyobb szónokoknak is dicséretére válnának. így 
például az első kalifáknak egyik hajóskapitánya 
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látván, hogy a muzulmán katonák megfutamodtak, 
ekképen kiáltott r á juk : «Merre szaladtok, hé!? Hisz 
nem ott az ellenség!» 

Rasi, egy muzulmán hadvezér, Mohamed idejé-
ből, észrevette, hogy az arabok megijedtek és jajveszé-
kelve kiáltják, hogy Dézar generális elesett. «Sebaj, 
mondá nekik, hogy Dézar elesett. Allah él és titeket 
néz, előre!» 

Igen ékes beszédű volt az az angol matróz, a ki 
1740-ben a Spanyolország ellen való háború sorsát 
eldöntötte. «Mikor a spanyolok, mondta, megcson-
kítottak és halálom közeledett, lelkemet Istennek 
ajánlottan, bosszúmat pedig hazámnak.» 

II. Az ékesszólás művészetének szabályai. Ezután 
az ékesszólás elméleti szabályairól szól Voltaire igen 
talpraesetten. 

A természet, úgymond, nem nyújtja a teljes és 
tökéletes ékesszólást, hanem csak annak felcsillámló 
szikráit, ragyogó töredékeit. A tudománynak dolga 
azután rendszerbe foglalni azt, a mit a természet 
közönséges és nagy fiai által termelt. 

A szabályok mindig a művészet után születnek. 
Az ékesszólásnak szabályait Tisias állította össze 
elsőnek. 

Behatóbban foglalkozott e tárggyal Plato, még-
pedig a Gorgias-ban. Dióhéjba szorítva így adja elő 
Voltaire Plató-nak nézetét: a szónok egyesítse magá-
ban a dialektikusoknak finom észjárását, a filozófu-
sok tudományát, nyelvezete legyen csaknem olyan, 
mint a költők nyelvezete, hangjával és taglejtéseivel 
a legnagyobb színészeket kell utánoznia. 

Legmélyebb bölcseleti alapon Aristoteles tárgyalta 
az ékesszólás kérdéseit. O úgy találta, hogy az igazi 
bölcselet minden művészetnek titkos kalauza. A reto-
rikáról szóló művében azt mondja, hogy a szónoklat-
tan a meggyőzésnek a művészete, ennek pedig a 
dialektika az alapja. Ékesen szóló az, a ki jól tud 
bizonyítani. 

Aristoteles a szónoki beszédnek három alakját 
különböztette meg: az elhatározó, a bizonyító és a 
törvényszéki formát. Az elsővel az a célja a szónok-
nak, hogy a szavazati joggal bíró polgárokat elhatáro-
zásra bírja a háború mellett vagy ellen, állásfogla-
lásra késztesse a közügyek felmerülő kérdéseiben. A 
bizonyító beszéd, feltüntetni és bebizonyítani igyekszik, 
mi érdemel dicséretet, illetőleg gáncsot; a törvényszéki 
szónoklat pedig meggyőzni akarja a bíróságot valaki-
nek ártatlanságáról vagy bűnös voltáról. Könnyű 
észrevenni, megjegyzi Voltaire, hogy e három forma 
sok pontban érintkezik egymással. 

A görögöknek nagy bölcselője aztán részletesen 
tárgyal a szenvedélyekről és az erkölcsökről, a melyek-
kel minden szónoknak tisztában kell lennie. Meg-
magyarázza, mily érveket kell használni az előbb 
említett három beszédformában s a végén nagyon 
hangsúlyozza, hogy az előadásmód legyen emelkedett 
és élénk, a nyelvezet méltó és finom szóképekkel 

ékes. Sohasem szabad megfeledkeznie az illedelem 
és a becsület szabályairól. 

Voltaire nagy elismeréssel nyilatkozik Aristoteles 
eme művéről, mely teljesen méltó e nagy gondol-
kozó világhírű bölcseleti munkáihoz. «Tous ces 
préceptes respirent la justesse éclairée d'un philosophe 
et la politesse d'un athénien; et en donnant les 
règles de l'éloquence, il est éloquent avec simplicité !» 

A rómaiak közül csak Cicerót említi Voltaire, a 
ki egyrészt a saját beszédeit állítja oda mintaképül 
a készülő szónokoknak, másrészt az ékesszólás elmé-
letét is tárgyalja «De oratore» c. munkájában. Cicero 
lényeges dolgokban alig tér el Aristotelestől. Új gon-
dolat nála az, hogy a beszédeknek a tárgy fontos-
sága és a hang emelkedettsége szerint három nemét 
különbözteti meg, úgymint az egyszerű, a mérsé-
kelt és az emelkedett beszédformát. Részletesebben 
Rollin ecsetelte ezt a három szónoklatformát és 
Voltaire inkább ennek szavaival jellemzi azokat. 
A mérsékelt modor olyan, mint egy szép patak, körül-
véve jobbról és balról árnyékos zöld erdővel; az 
egyszerű egy tisztán terített asztalhoz hasonlít, a 
melyen minden fogás jóízűen van elkészítve, de a 
melyről száműzve van mindennemű nyalánkság; az 
emelkedett beszéd villámlik és mennydörög, olyan, 
mint egy rohanó vizáradat, mely minden akadályt 
elsöpör. 

Képletes kifejezések nélkül beszélve: az egy-
szerű formát akkor kell használni, a mikor köznapi, 
kevésbbé jelentékeny ügyekről van szó. Nevetségessé 
teszi magát az olyan szónok, a ki holmi lappáliák-
ról lévén szó, nagy képpel és szörnyen ünnepélyes 
hangnemben kezdene szónokolni pro vagy contra. 

Az emelkedett szónoklati formát természetesen 
csak nagy ügyek tárgyalásánál kell alkalmazni, nagy-
számú gyülekezetekben. Ily hangon beszéltek p. o. 
az angol parlamentben 1739-ben, a spanyol háború 
előtt, a mikor úgy látszott, mintha Demosthenes vagy 
Cicero szelleme lebegett volna a tanácsteremben. 
Ám ezek a beszédek mégsem fognak élni az utókor 
emlékezetében, mert nincs meg bennük az a művé-
szet és zamat, mely a nagy görög és római szóno-
koknak műveire ráüti a halhatatlanság pecsétjét. 

Cicerónak mérsékelt formájába pedig azokat a 
beszédeket szokás öltöztetni, a melyek nyilvános 
ünnepélyek, jubileumok, kiváló személyiségek üdvöz-
lése alkalmával szoktak elhangzani, a mikor is virá-
gokkal kell eltakarni a tárgy jelentéktelenségét. 

III. Az egyházi ékesszólás. Nagy tere nyilik az 
ékesszólásnak az egyházi életben, mondja Voltaire, 
a hol a beszéd tárgyát a legfontosabb dolgok képe-
zik, melyeknél jobban semmi sem érdekelheti az 
embert. 

Az egyházi szónokok közül Rossuet-ről emléke-
zik meg első sorban Voltaire, a kinek gyász-beszédeit 
nagyon szépeknek találja. E beszédekben, úgymond, 
a francia katholikusok eme büszkesége Plato taná-
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csát követte, mert nyelvezete tényleg oly költői, 
a mint Plato kívánatosnak tartotta. 

A szószék ékesszólásában, mondja Voltaire, 
Bourdalou atya jelent új korszakot. Ó előtte csak-
nem barbár állapotok uralkodtak Franciaország 
templomaiban, mert valamirevaló szónok alig akadt. 
Bourdalou az első, a kinek beszédeiből nagy ész szól 
hozzánk. 

Az angolok e tekintetben messze elmaradtak a 
francia egyház mögött. A halotti beszédet nem ismer-
ték, a szószéken pedig kerültek minden magasabb 
szárnyalást, mert úgy vélték, hogy az nem fér össze 
az evangéliumnak egyszerűségével; azonkívül tartóz-
kodtak mindama keresett és mesterkélt felosztások-
tól, melyeket Fénélon az ő «Dialogues sur l'éloquence» 
c. munkájában elitéi. 

Az egyházi beszédekben is találunk, mondja 
Voltaire, fenséges részleteket, melyek méltók volná-
nak egy Demostheneshez vagy Cicerohoz. Egy ily 
részletet szószerint is közöl, még pedig M. Massillon 
clermonti püspöknek beszédéből. Mikor Massillon — 
írja Voltaire — a választottak kis számáról szóló 
beszédjét elmondotta, végefelé, egy felejthetetlen hely-
nél, valóságos láz fogta el a hallgatóságot, a lelkese-
dés mintha magasba emelte volna az egész tömeget, 
a meglepetés és helyeslés moraja vonult végig a tem-
plomon, mely egy pillanatra megzavarta a szónokot, 
de e zavar is csak növelte annak a helynek pathe-
tikus magasztosságát. «Tegyük fel — így szól ez a 
részlet — hogy a jelen óra mindnyájunknak utolsó 
órája, hogy az egek megnyílnak fejünk . fölött, hogy 
az idő elmúlt s kezdetét veszi az örökkévalóság. 
Képzeljük, hogy már közeledik Jézus Krisztus ítélni 
bennünket cselekedeteink szerint és hogy vala-
mennyien azért vagyunk itt, hogy meghalljuk ajkai-
ról az élet vagy az örök halál döntő igéit. Kérdelek 
benneteket, elfogódva a rémülettől, mint ti, nem 
választván el sorsomat a tiétektől és ugyanabba a 
helyzetbe képzelvén magamat, mint amikor vala-
mennyiünknek kell majd megjelennünk Isten, a mi 
itélőbirónk előtt: ha, mondom, e pillanatban meg-
jelennék Jézus Krisztus, hogy végrehajtsa a jóknak 
és a rosszaknak ama rettentő széjjelválasztását, vájjon 
mit gondoltok, üdvözülne-e eme gyülekezetnek túl-
nyomó része? Mit gondoltok: volna-e az igazaknak 
száma akkora, mint a bűnösöké ? Mit gondoltok : ha 
most megvizsgálná ennek az egész gyülekezetnek 
cselekedeteit, vájjon akadna-e közöttünk legalább 
tiz igaz? Akadna-e egy is?» 

Ennél ragyogóbb és bátrabb fordulatot még 
sohasem használtak, mondja Voltaire. «Cette figure, 
la plus hardie qu'on ait jamais employée, et en 
même temps la plus à sa place, est un des plus 
beaux fraits d'éloquence qu'on puisse lire chez les 
nations anciennes et modernes, et le reste du dis-
cours n'est pas indigne de cet endroit si saillant.» 

Voltaire azt hiszi, hogy az egyházi szónokok, 

akik nem képesek ezeket a hatalmas mintaképeket 
utánozni, jobban tennék, ha szórul-szóra betanulnák 
eme remek beszédeket és elmondanák hallgatóiknak. 
Nem vagyunk vele egy véleményen, még pedig sok 
okból, a melyeket most nem szándékozunk kifejteni. 
Egyet ő is belát, azt t. i., hogy ily gépies betanulás 
és elmondás csak abban az esetben van helyén, 
a mikor a pap úgy tud előadni és szavalni, mint p. o. 
Massillon tudott. Ám hány egyházi szónok van meg-
áldva az előadás akkora tehetségével, mint az ékes-
szólásnak ezen óriásai? Iskolába igenis kell hozzá-
juk járnunk, de őket gépiesen utánozni nem taná-
csos, nem is lehetséges. 

Végül még azt a kérdést tárgyalja Voltaire, van-e 
helye az ékesszólásnak a történetírásban, vagy sem ? 
Értekezésének ez a része kevésbbé jelentékeny. 

Azzal a helyes megjegyzéssel zárja be fejtegeté-
seit,1 hogy tehetséges ember ma már annyi kiváló 
mintaképet talál az ékesszólás terén, hogy kellő 
igyekezettel maga is figyelemreméltó szónokká képez-
heti ki magát. Jehlicska Ferenc dr. 

B u d a p e s t . A szeretet nagy ünnepe — volt az az 
ünnep, melyet az Országos Kath. Tanügyi Tanács folyó 
hó 16-án a Sz.-I.-T. dísztermében Vaszary Kolos bibor- v " a S ~ 
nok, hgprimás és esztergomi érsek úr tiszteletére annak krónika. 
alkalmából rendezett, hogy ő eminenciája előtt jóságos 
Istenünk az emberi kor rendes határán túl a nyolc-
vanas évsort is megnyitni kegyes volt. Ha valamiről, a 
szeretetnek e nagy ünnepéről, itt ebben az egyházi 
krónikában múlhatatlanul meg kell emlékeznünk. Két 
oknál fogva. Elsőben azért, mert ez az örömünnep oly 
férfiúnak szólt, kinek csak nevét kell kimondani s az 
országban milliók és milliók szivéből azonnal kitör egy 
hő kivánság, azt hangoztatva, hogy Magyarországnak 
ez az igazi nagy fia még igazán sokáig éljen. De másod-
sorban erről az örömünnepről azért is meg kell itt 
emlékeznünk, hogy a rendezőknek és szereplőknek, kik 
tulajdonképen nem magukért, hanem édes mindnyá-
junkért végezték az ünneplés nemes munkáját, részünk-
ről, kik e hazában ma élünk és a magyar katholiciz-
must alkotjuk, köteles hálát mondjunk azért, hogy a 
mit karöltve, testvéries versenyben végeztek mind-
nyájunk nevében, azt oly remekül, vagyis az ünnepelt-
hez oly méltóan végezték el helyettünk. 

Mindjárt az ünnepség homlokán az elnöklő Szent-
györgyi Jordán Károly apát szavára, mint derült haj-
nalkor az égen a fölkelő Nap, oly természetes egyszerű-
séggel és szellemmel ragyogott föl az ünneplés szelleme, 
hirdetve, hogy «nem mesterkélt számításból» fakadó 
«hizelgés», hanem őszinte szívből kitörni kívánkozott 
tisztelet, szeretet és hála akar az egész ünnepségen végig 
érvényesülni. 

Az elnöki megnyitó után nyomban az ünnepi nagy 
beszéd következett, melyet Guzsvenitz Vilmos esztergom-
főegyházmegyei főtanfelügyelő, nagy pedagógiai tudással, 
finom tapintattal s ő eminenciája az ünnepelt életének 
mélységeibe behatoló nagy emberismerettel dolgozott 

1 Voltaire, Oevres complètes, 1785, 50. kőt. «Éloquence.» 
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ki. Maga ez a beszéd — «monumentum aere perennius». 
Mindenki fejet hajtva s örömtől tapsolva ismer rá e 
beszédben az ünnepeltre : ez ő, ez Vaszary Kolos, 
Magyarország biboros hercegprímása, a maga szelid 
egyszerűségében s mindenkor mindenkire áldást és jó-
téteményt szét árasztó áldozatos szeretetében és örök 
mosolyú jószívűségében. Az a kép, melyet szónok Vaszary 
Kolosról mint tanárról festett, rendkívül tanulságos, és 
nyitját alkotja a mai iskolázás és iskoláztatás jobb jövőbe 
való átfordulásának. «Egyéniségét, úgymond, előtérbe nem 
tolva, hírt és elismerést nem keresve, kitüntetéseket 
nem hajhászva, végezte a tanári pálya egyhangú köte-
lességeit, azzal a lelkiismeretességgel, a mely háború 
idején az örségre állított utolsó közlegényt is jelen-
tékeny tényezővé teszi a kivívott diadalnak. A közszol-
gálat minden ága, de különösen a tanári, a nevelői 
pálya olyan természetű m. t. Uraim, hogy ki azon 
maradandó eredményeket akar elérni, az legyen kész 
a maga egyéniségének önzetlen föláldozására, mert a 
ki a lelkek alakítása terén önmagát szereti, az sem 
önmagát meg nem találja, sem az ügyet hűségesen nem 
szolgálja». 

Aranynál, gyémántnál becsesebb szavak ; tanul-
ságuk pedig fölülmúlja az egész anyagi világ értékét. 
S ezt a tanulságot — jól tette szónok, hogy ezt ki-
emelte — Magyarország hgprimásának élete szolgáltatta 
és szolgáltatja szakadatlanul. Mert ő eminenciája az 
országnak a királyé után legmagasabb állásában is foly-
tatja, csakhogy most már nagyobb arányokban, a mit 
kezdett, a közjóért való áldozatos, minél szerényebb, 
annál serényebb csendes buzgóságot ; «a ki, a szónok 
remek kifejezése szerint, nem állásával, nem méltóságá-
val, hanem egyéniségével hat és nevel, vonz és fölemel». 

Szóval : beteljesedett a «Religio» sejtelemnél jóval 
több előrelátása, a mely Vaszary Kolos hgprimásban, 
trónralépése alkalmából Magyarország nagy lelki «nevelő» 
főpapját üdvözölte. Nem képzelődés, valóság szerint 
«praeceptor Hungáriáé». 

Az ünnepi szónokok sorából, kik mindannyian 
derekasan megfeleltek feladatuknak, lehetetlen még 
meg nem emlékezni Giesswein dr. prelátus a Sz.-I.-T. és 
Mihályfi Ákos dr. egyet, tanár, az O. P. E. alelnökének 
magvas beszédeiről. 

A minden tettében és beszédében nagyszabású 
Giesswein szónoklásának veleje ez volt : 

«Ö eminenciája — úgymond — egy tanintézetnek, 
később egy szerzetes rendnek élén állott, annak békét 
lehelő szellemére szüksége volt a magyar katholiciz-
musnak és a magyar közéletnek egyaránt. És ha ma a 
magyar nemzet fejlődésének egy új korszaka küszöbén 
vannak, a kik tekintetüket csak a jövő felé irányítják 
s a multat, melyből minden fejlődés igazi erejét nyeri, 
megvetéssel félredobják, akkor megint ennek a férfiúnak 
a szellemére van szükségünk, a ki nemzeti történel-
münket mintegy ércbe tudta vésni, a legklasszikusabb 
formába tudta foglalni abban a magasztos pillanatban, 
amidőn a koronás király és a nemzet előtt állva egy 
ezer év változatos eseményeinek harmonikus képét 
megalkotva, mintegy villámszerű megvilágítással mutat 
be a második ezer év titokzatos homályába és királyra, 
nemzetre, főpapi áldását adva, föllebbentette a fátyolt, 
a mely az új világ misztériumát elfödte». 

Mihályfi Ákos dr. a biboros hgprimás irói egyéni-
ségét és érdemeit méltatta, megállapítva a magyar nem-
zeti irodalom története számára mint kimagasló tényt 
azt, hogy Vaszary Kolos bibornok a magyar klasszikus 
irók sorában is párját ritkítja. Okfejtése, bizonyítása 
Mihályfinak megérdemli, hogy szórói-szóra közöljük, a 
mint következik : 

«Vaszary Kolos irói érdemét — így szólt — már 
elbírálta és méltányolta az erre egyedül illetékes fórum : 
a közönség, az ország közvéleménye. Keveset írt, de a 
mit megírt, akár ifjúsági iratot, tankönyvet, akár be-
szédet : minden irása kiváló irói tulajdonságait ragyog-
tatja, műveit a hétköznapiság szürkeségéből kiemeli, az 
elkopás, elfeledés veszélyeitől megmenti. 

Az ifjúsági Plutarch-hal kezdte irodalmi műkö-
dését, melyben Hunyadi Jánosról, Festetich Györgyről, 
Szilágyi Erzsébetről írt életrajzai ma is mintául szol-
gálhatnak az ifjúsági íróknak. A várnai csatáról írt 
müve pedig ma is, majdnem ötven év után, keresett és 
kedvelt ifjúsági munka. 

1863-ban adta ki világtörténelmét tankönyv gyanánt. 
Nem akarok saját élményemre hivatkozni, hogy t. i. 
az egész középiskolai tanulmányaim alatt az ő Világ-
történelméből nyertem a legtöbb gondolatot, eszmét, 
impulzust ; hanem hivatkozom egy úgyszólván csalha-
tatlan kritériumra: ez a tankönyv ma is használatban 
van, mikor már a Szvorényi, Toldy, Purgstaller, Som-
hegyi, Vagács s hasonló más tankönyveket már a 
nevükről is alig ismer a mai nemzedék. A tankönyv-
írás, vagy mondjuk inkább tankönyvgyártás mai gőz-
korszakában a legnagyobb kiválóságnak a jele, ha egy 
majdnem ötven év előtt megírt tankönyvet még ma sem 
tudtak a használatból kiszorítani. 

De ezeket az Írásokat csak említeni akartam. A bi-
boros hercegprímás írásai között az ő beszédeit illeti a 
pálma, melyek őt a legjelesebb magyar irók soraiba 
emelték, a halhatatlanok közé, a kiknek Írásait minta 
gyanánt antológiákba foglalják, hogy a míg magyar 
nyelven beszélnek, ezekben a remekekben mutassák be 
a magyar nyelv szépségét, a magyar irók művészetét. 

Pázmány Péter, Kármán József, báró Eötvös József 
prózái, Deák Ferenc, Kossuth Lajos beszédei mellett 
az irodalomtörténet emlékezni fog mindenben arról a 
beszédről is, melyet Vaszary Kolos mondott a magyar 
nemzet ezredéves ünnepélyén. 

Vaszary Kolos a klasszikusok iskolájába járt s írá-
saiban a klasszikusok minden szépsége föltalálható 
túlzásaik nélkül. 

Arányosság, összhang, minden kimértség, merevség 
és mesterkéltség nélkül jellemzi Írásait s e kettőnek 
természetes folyománya a gondolatoknak és az azokat 
kifejező Írásoknak az a rithmusa, numerusa, a mely a 
legnagyobb íróknak művészete. Stilusa könnyed, átlátszó, 
mint a tengerszemek vize, de gondolatainak mélysége 
is a tengerszemek mélységére emlékeztet. Kerül minden 
cicomát, egyszerű egész a fenségesig, mintha mindig 
csak Tacitust és a Szentírást olvasta volna. 

De írásainak csak a formája klasszikus, a lelke, 
szelleme nem : ez keresztény es magyar. Mert van lelke 
az Írásnak is és az írás mesterségében az a művész, a 
ki Írásaiba lelket tud lehelni és a legnagyobb művészek-
hez az tarlozik, a ki saját egész lelkét leheli betűibe. 
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Ezt tudja Vaszary megtenni s Írásaiban ezt nagyobbra 
becsülöm a külalak szépségénél. írásából melegség, 
élet sugárzik : az ö nagy hivő és hazafias lelke. S ép 
ezért az ő iratai, főleg beszédei kiválóan alkalmasak 
arra, hogy hazafiságot és vallásosságot árasszanak az 
olvasó lelkébe. 

Tőle tanulhatnának Íróink, hogy a hazafiságot és 
vallásosságot nem a szájban, hanem a szívben kell 
hordozni s a kinek szivében ez mély gyökeret vert, 
annak az írásaiból is kiérzik, anélkül, hogy ezt hangoz-
tatná. A hazafiság és a vallásosság nem szónoklat, nem 
frázis, hanem melegség, tüz, élet, a mely éltet, szivet-
leiket átjár, buzdít cselekvésre s ha kell, áldozatra is. 
Vaszary Kolos Írásaiból ez a melegség árad felénk, a 
mely ép úgy megragadja és fölmelegíti az olvasót, mint 
az ezredéves ünnepélyen vagy az első kath. nagygyűlésen 
elmondott beszédei lángba hozták az egész hallgató-
ságot. Mélyen tisztelt közönség! A mai technika mái-
képes megörökíteni a hangot a gramofonban, a Röntgen-
sugár segítségével lerajzolja, lefotografálja a szivet, az 
ember fizikumának belső részeivel : de a lelket, annak 
melegét, tüzét, érzését csak az olyan művészet tudja 
halhatatlanná tenni, aminő Vaszary Kolosé is — a 
mely előtt mindenki tisztelettel, mi katholikus irók 
hálával és büszkeséggel hajtjuk meg az elismerés zász-
lóját». 

Az O. Kath. Tanügyi Tanács ünnepének pro-
gram inja, fényes szerénységből, szántszándékkal mel-
lőzte Vaszary Kolos bibornok főpásztori gondviselése 
sikereinek ecsetelését. Pedig ebben az irányban is lesz 
a történelemnek mit elismeréssel hirdetni. Hogy csak 
egy-két kimagasló főpásztori fényes sikert említsünk 
most : olt van az autonoiniai ügy elvi oldalának tisztá-
zása — óriás munka ; ott van a katholikus nagygyűlések 
megindítása, ott van a három magyar szent boldoggá-
avalása, ott van, hogy többet ne említsünk, a Magyarok 
Boldogságos Nagyasszonya ünnepének az egyházi év-
körbe való beállítása és a Mária-lisztelet föllendítése. 
Hálás szívvel mondhat tehát és mond is minden katho-
likus ember Magyarországban a szeretet imént leírt 
ünnepe alkalmából — ad multos annos-t ! 

—y —la. 

Overberg Be rna rd . Irta Walter Gyula dr. Buda-
pest, 1911. 100. 1. Ara 2 korona. (Jövedelme az «Orszá-
gos Kath. Tanítói Arvaházé».) 

A nálunk legkevésbbé müveit irodalmi ágnak, a 
kath. tudományos paedagógiának egy új terméke. Wal-
ter Gyula dr.-nak, a központi papnevelőintézet kormány-
zójának, tollából rövid időn belül a második. Nemrég 
írt szent Ágoston paedagogiájáról, most pedig bemutatja 
a német kath. paedagogia egy derék művelőjét, Over-
berget (1754-1826), a ki Münsterben a «normális 
iskola», vagyis a kath. tanító-képző fölállításával a kath. 
tanítóképzésnek egyik első német úttörője volt. 

Két alak emelkedik ki e műben és sok tanulságot 
rejt magában arra nézve, ha meg akarjuk érteni, hogyan 
néz ki az, ha a pap igazán törődik az iskolával. S ez a 
két alak: az érsek helytartója Fürstenberg Ferenc báró 
püspök, a ki valóban szerette az iskolát és Overberg, 
ez az egyszerű káplán, a kit terveinek végrehajtójává 

szemelt ki. E kettő körül forog az egész tárgyalás s részle-
teiből azt a tanulságot merítjük, hogy ha a papság nemcsak 
az iskolához való jogait hangoztatta volna mindenkor, 
hanem az iskola körül úgy is teljesítette volna köteles-
ségeit, mint azt e könyvből tanuljuk, az államosítás 
eszméje nehezen vált volna népszerűvé. 

Az iskola gondozása ugyanis másból, vagy leg-
alább is több részletből áll, mint hogy az igazgatója oly-
kor benézzen, esetleg az év végén a vizsgán elnököljön, 
vagy hogy a felettes hatóság esetleg a tanítói fizetés javí-
tásához, vagy az iskola tatarozásához hozzájáruljon. Egé-
szen másból. Hogy miből? azt épen e könyvből tanul-
juk meg. Ha ugyan megtanuljuk, mert nálunk az iskola 
szellemi emelése iránt még mindig kevés az érzék, mert 
kevés a hozzáértés... A paedagogiát tanulni kell, hogy 
megbecsüljük az iskolát s hogy értékelni tudjuk. 

Derék munkát végzett Walter dr. e művével, már 
csak a példaadás okáért is. Talán akad majd más is, 
a ki észreveszi, hogy a paedagogia művelése nemcsak 
a tankönyvek jövedelmező Írásából és szónoklatokból, 
hanem a tudományág elméleti, tudományos fejlesztésé-
ből is áll. Mint ezt a túlsó táborban teszik. d. 

* 

Die Tr in i tä t . Ein Bericht über den gegenwärtigen 
Stand der Frage. Von Dr. Friedrich Kropatschek, Pro-
fessor in Breslau. (Biblische Zeit- und Streitfragen.) 
1910. Berlin, 35 1. Ára 60 fillér. 

Szokásba jött minden felekezetnél, hogy rövid 
füzetekben terjessze a nagy közönség előtt a saját val-
lásos eszméit. A jelen füzet egy lutheránusnak a terméke, 
a ki a Szent-Háromság felől akarja kioktatni a nagy 
közönséget, a pozitív hitű lutheránusok szempontjából. 
Úgy áll ugyanis a dolog, hogy ebben a pontban a val-
lásszakadáskor, a XVI. században, nem volt különbség 
a katholikusok és a protestánsok között. Mindkét fél a 
kinyilatkoztatás alapján állván, bizonyos alapdogmák-
ban továbbra is megegyezett. Ilyen volt a Szent-Három-
ság dogmája is. Újabban azonban a protestánsok nagy 
része, különösen az evolúció hivei, a rationaizmus felé 
vette útját s a keresztény vallásból lassankint kiküszö-
bölte a természetfölötti elemet, névszerint az egész ki-
nyilatkoztatást, s egyszerűen az ész határaira korlátolta 
az evangéliumból merített vallási ismereteit is. Ehhez 
képest megnyirbálta a Szentírást s annyit hitt el belőle, 
amennyi épen tetszett neki. Ennek a műtétnek áldozata 
lett a keresztény Szent-Háromság-tan is, mint az észt 
felülmúló igazság. 

Kropatschek a pozitív hitűek közül való s az evan-
gélium alapján áll. Elismeri az evangéliumok történeti 
értékét, mivel különben nem tudja megérteni a világ-
történelem további fejlődését. A Szent-Háromság tanát, 
hogy t. i. egy Istenben három személy van, szintén el-
fogadja, és pedig mint az Újszövetségnek sajátos, 
sehonnan át nem vett tanát, úgy a mint az Máté 28, 
19-ben : a keresztségi formulában kifejezésre talál. Nagy 
ok neki e szöveg hitelessége mellett az, hogy a 
további új-szövetségi iratokban ezt a speciális tant 
ismételten kifejezve találja, különösen a levelekben, úgy 
hogy ha ez a föltámadt Krisztus nyilatkozatában Máté-
nál nem lenne meg, mint az Újszövetség iratai által 
feltételezett tant odakivánnók. (13.1.) Sem a pogány (ind, 
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babyloni) vallásokban, sem az Ó-szövetségben nem 
találjuk, sehonnan se lehet származtatni, hanem az Új-
szövetség sajátos tanának kell tekintenünk. Seeberg 
nyomán föl is sorolja azokat az új-szövetségi főbb 
helyeket, melyekben a Háromság eszméjét kifejezve 
találjuk s ezt az egész tant — Harnackék ellenében — 
Jézus hagyatékának tekinti. (18. 1.) 

A higgadt megfontolás és a modern evangeliumi 
kutatások eredményei erősítik meg ebben a hitében, 
úgy hogy szerinte a Szent-Háromság tana, mint Krisztus 
letéteménye, semmi kétséget sem szenved. A textusok 
kiállják a kritikai próbát s valódiaknak bizonyulnak, 
kivéve János első levelének 5, 7. versét, mely szerinte 
kétségkívül későbbi betoldás, a mint ezt különben két 
év előtt Zubriczky dr. is kifejtette itt a «Religio»-ban. 
Álláspontja tehát teljesen ugyanaz, mint a mienk, a kik 
a Szent-Háromságot az Új-szövetségben kinyilatkozta-
tott igazságnak valljuk. 

Eltérés a rendes kath. felfogástól csak a 23. lapon 
kezdődik, midőn mint theologus a három személy egy-
máshoz való viszonyát kezdi fejtegetni, szóval midőn 
a Szent-Háromságot mint hittitkot az ész munkája 
alá fogja. 

Ebben a spekulációban már letér a kinyilatkoztatás 
nyújtotta nyomokról, pedig előtte állanak Aquinói szent 
Tamásnak a Summájában olvasható hatalmas fejtege-
tései a három személynek egymáshoz és az egységes 
isteni természethez való viszonyáról. 

Már a kérdést, a problémát magát is csodálkozá-
sunkra ezen a szokatlan módon állítja föl : das eigent-
liche Problem darin hegt, ein dreifaches Personenleben 
mit dem einen persönlichen Gott, zu dem wir uns be-
kennen, zu vereinigen. (24. 1.) Teljesen megkerüli a 
titok lényegét (très personae in una natura) és csak 
maguk a személyek körül forog, minek folytán bár-
mennyi üres szófordulatot használ is, folyton ott 
találja magát a régi tritheismusnál és modalismusnál s 
nem képes szabadulni a gondolattól, hogy a három 
személy tulajdonkép csak egy személy, vagyis az egy 
isteni személynek háromféle megnyilatkozása. A végén 
egyenesen oda következtet: Das ist das Geheimnis der 
drei Personen, die doch eine Person sind. (31. 1.) 

A hibája az, hogy tévesen indul ki s hogy ésszel 
akarja megfejteni az egész tant, holott maga is folyton 
«Geheimnis»-ről beszél. Szépen kezet foghatna a régi 
Sabelliussal. 

Míg tehát I. részét, hol pozitív alapon az 
evangéliumokból és az újszövetségi levelekből meg-
állapítja a keresztény igazságot, hogy egy Istenben 
három személy van, mi katholikusok is valljuk, 
II. részében, a kinyilatkoztatott anyag theologiai fel-
dolgozásában, képtelenségekbe bonyolódik, mivel nem 
ismeri az Atyák és a nagy kath. tudósok munkáját e 
téren, a kik pedig mindent kifejtettek, a mit az ész e 
tekintetben végezhet. A szép elméletek : de processio-
nibus et de missionibus divinis teljesen ismeretlenek 
előtte, sőt, mint említettem, magát a kérdés lényegét is 
teljesen félreismeri. Kant és Schleiermacher az ő egész 
theologiai látóköre. így van az, ha catholica non 
leguntur, és ha még a jóindulatú protestánsok is inkább 
in circulo vitioso forognak, de fölvilágosítást tőlünk, 
régiebbektől el nem fogadnak. Dudek. 

Veith Emánuel János: Die W o r t e de r Fe inde 
Christi . Wien, 1829. 

I. Klasszikus nagyböjti beszédek ; értékesebbek arany-
nál-ezüstnél ; aktuálisak a maguk idejében, még aktuáli-
sabbak ma. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam lefor-
dítani az ezidei nagyböjti időszak előtt; megteszem 
jövő esztendőre, ha Isten is úgy akarja. Ám nem áll-
hatom meg, hogy már most ne ismertessem. Számtalan 
beszéd, konferencia, exhortatio fog elhangzani a böjt 
folyamán ; sok szónok keres alkalmas, időszerű témát, 
olyat, hogy szép is legyen, erős is legyen és főleg, hogy 
gyümölcsöző legyen : megismertetem tehát Veithnak, a 
nagynevű bécsi redemptorista szónoknak (Hofbauer 
Kelemen tanítványának, Szerk.), böjti beszédeit, jelzem 
gondolatmenetüket, biztos lévén abban, hogy sokan 
választják majd azokat szónoklataik tárgyául. Teszem 
ezt azért is, mert bajos e könyvet megszerezni. 

Sok szónok tette már meg, hogy beszédeinek tár-
gyául a nagyböjti időre az Úr utolsó szavait válasz-
totta. Veith nagyon eredeti és szerencsés módon az Űr 
ellenségeinek szavait vette húsz böjti beszédjének témá-
jául. Ezek a szavak és beszédtárgyak a következők : 
«Hasznosabb nektek, hogy egy ember haljon meg a 
népért, mintsem az egész nemzet elvesszen». (Kaifás 
szavai, Ján. 11, 50.); «Mit akartok nekem adni és én 
őt kezetekbe adom ?» (Júdás szavai, Mát. 26, 15.) ; 
«A kit megcsókolok, ő az, fogjátok meg és vigyétek 
óvatosan». (Júdás szavai, Mát. 26, 48. Márk 14, 44.); 
«íme, most hallottátok a káromlást, mit Ítéltek?» 
(Kaifás szavai, Mát. 26, 65.) ; «Találd el, Krisztus, ki-
csoda az, ki megütött téged?» (Kaifás szolgájának 
szavai, Mát. 26, 68.) ; «Nem ismerem azt az embert». 
(Péter szavai, Mát. 26, 72.); «Tehát király vagy te?» 
(Pilátus szavai, Ján. 18, 37.); «Mi az igazság?» (Pilátus 
szavai, Ján. 18, 38.); «Mi gondunk rá? Te lássad». 
(A zsidó papok szavai, Mát. 27, 4.); «Veszítsd el ezt és 
bocsásd el nekünk Barabbást». (A nép szavai Jeruzsá-
lemben, Luk. 23, 18.); «íme, az ember!» (Pilátus 
szavai, Ján. 19, 5.); «Honnan való vagy te?» (Pilátus 
kérdése, Ján. 19, 9.); «Nem tudod-e, hogy hatalmam 
van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani 
téged?» (Pilátus kérdése, Ján. 19, 10.); «Vidd el, vidd 
el, feszítsd meg őt!» (A nép szavai Jeruzsálemben, Ján. 
19, 15.); «Én ártatlan vagyok ezen igaznak vérétől; ti 
lássátok». (Pilátus szavai, Mát. 27, 24.); «Ha Isten fia 
vagy, szállj le a keresztről». (A nézők szavai a Kálvária 
hegyén, Mát. 27, 40.); «Az Istenben bizott, szabadítsa 
meg most, ha akarja őt». (A papok és írástudók szavai, 
Mát. 27, 43.); «A mit írtam, megírtam». (Pilátus szavai, 
Ján. 19, 22.) ; «Valóban ez ember Isten fia vala». (A róm. 
százados szavai, Márk 15, 39.); «Uram, megemlékeztünk, 
hogy ama csábító még életében mondotta : Harmadnap 
múlva feltámadok». (A papok szavai, Mát. 27, 63.). 

Hogyha egy hatalmas elektromos áramot görcsös 
sodronyon vezetnek át, csak úgy pattog és szikrázik: 
ereje az akadályok között fokozódik. Krisztus tana is 
hatalmas áram, melyet Veith az ellenségeknek szavain 
keresztül vezet át, úgy hogy az ezerszínű szikrát vet, 
pattog, éget, világít, — valóban csontig és velőig hat : 
«pentingens usque ad divisionem animae ac spiritus, 
compagum quoque ac medullärem». (Hebr. 4, 12.) 
Krisztusnak mai ellenségei lényegileg ugyanazokat mond-
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jàk, mint a kortárs-ellenségek. Veith témái tán sohasem 
voltak annyira időszerűek, mint ma. 

A nagy szónok, kinek alkotásait ismertetjük, nem 
volt barátja a kicirkalmazott felosztásoknak. De azért az 
a zseniális fordulat, mely minden beszédjét oly erőssé 
és elevenné teszi, mint látni fogjuk, mindig megadja a 
lényeges felosztásnak kulcsát. Lássuk tehát dióhéjban 
az egyes beszédeknek eszmemenetét. 

1. «Hasznosabb nektek, hogy egy ember haljon 
meg a népért, mintsem az egész nemzet elvesszen». 
A bevezetés rámutat a gonosz nyelvnek erejére, mely 
az igazság ellen támad, ma épen úgy, mint Krisztus 
idejében. Az ellenség ma is ugyanazokkal a kifogások-
kal és vádakkal él Krisztus tanítása ellen, mint annak 
idején a személye ellen. Meg kell ismerni ezen vádakat, 
hogy megsemmisíthessük azokat. A beszéd tárgya ket-
tőn fordul meg. A farizeusok gonoszsága, gyűlölete az 
Úr Jézus iránt, mely a nép érdekének köpenyébe 
takarja gyilkos szándékát: «Hasznosabb nektek, hogy 
egy ember meghaljon a népért, mintsem az egész 
nemzet elvesszen» ; ime ez az első rész. A másik rész ez 
a fordulat: Kaifás maga sem tudta, mily nagy igazsá-
got mond, mert tényleg hasznos mindnyájunknak, hogy 
egy, t. i. Jézus miérettünk meghalt. Az első rész aztán 
ecseteli, hogy fogadták egyptomi Józsefet testvérei, hogy 
fogadták az izraeliták Jézust. Szóba kerülnek a farizeu-
sok gyűlöletének aljas okai. Ezeknek illusztrálására 
hadd álljon itt egy példa, mely ép oly klasszikus, mint 
Veitnak összes példái. Mikor Cárok, vandál király, had-
seregével átvonult Németországon és már Franciaország 
határához közeledett, barbár anyja ezt a tanácsot adta 
neki : «Fiam, igen dicső és virágzó ország az, melybe 
nemsokára lábadat beteszed ! Ha dicsővé akarod tenni 
nevedet, bontsd le e honnak összes szép palotáit, öld 
meg minden kiváló emberét, mert te sohasem építesz 
ily szép palotákat s azon jeles férfiakat sohasem múl-
hatod felül tehetségeiddel!» Cárok megfogadta anyjá-
nak tanácsát, de dicsőséget nem ért el vele. A farizeu-
sok is azért törtek Jézus életére, mert látták, eltörpül-
nek mellette tudásban, hatalomban, életszentségben egy-
aránt. «Mit csináljunk, mikor ez az ember annyi cso-
dát mivel?...» További gondolatok: megtérniök kel-
lett volna ; aljas eszközt sohasem használjunk, stb. 
A második rész bővebben kifejti a megváltó jótétemé-
nyeit, a bűnösök reményét. A sűrű gyakorlati alkalma-
zásokra és a sok szép példára itt nem térhetünk ki. 

2. beszéd. «Mit akartok nekem adni és én őt keze-
tekbe adom?» Leiródik Júdás eljárása, lelki elváltozása. 
Máté ott hagyja hivatalát és pénzét Jézusért, Júdás 30 
ezüspénzért eladja a Mestert. 30 ezüstpénzt akkor rab-
szolgáért szoktak adni. Csak embert, rabszolgát látott 
Júdás Jézusban, különben többet kért volna. Mi az oka 
annak, hogy nem látja benne az Istent? A kapzsiság, a 
pénzvágy vakítja el. A «Pecunia» nemcsak pogány 
istennő volt, ma is bálvány az. Horatius szavai ma is 
találóak : Polgárok ti mindenek előtt a pénzt keresitek s 
csak aztán az erényt; így tanulják ezt ifjak és aggok. 
A «Pecunia» istennőnek bikákat áldoztak. Ma lelkeket, 
becsületet, szüzességet, jogot, igazságot áldoznak neki. 
Júdás Istennek Fiát áldozta föl. Júdás bűnhődése. Ez 
után következik a fordulat. Az igazi keresztény nemes 
értelemben kérdezi : Mit adtok nekem, hogy eladjam 

nektek Jézust? Mit adtok, test és érzékek? Mit adsz, 
gonosz szellem, hogy eladjam Jézust? Elém varázsolod 
a bűn gyönyöreit s igéred, hogy mind odaadod, ha 
cserébe kapod Jézust!... Sokan leborulnak előtted. Én 
nem teszem. Gyakorlati alkalmazás. Keressétek min-
denek előtt Istennek országát. 

Végül még egy fordulat : Mit adsz, Jézusom, ha el-
árulom és föláldozom neked bűnös szenvedélyemet ? . . . 
«Százszoros jutalmat és az örök életet». Szerencsétlen, 
a ki Urát semmiért, 30 ezüstpénzért eladja. «Mit nem 
adna Júdás azért, ha azt a 30 forintot el nem fogadta s 
Mesterét el nem árulta volna? Mit adnál te, Pilátus, 
azért, ha az Urat ki nem szolgáltattad volna?. . . Mit 
nem adnánk mi azért, hogy ha mindig hűek marad-
tunk volna Jézushoz ? Az elkövetett hűtlenségeket bánjuk. 

3. beszéd. «A kit megcsókolok, ő az, vigyétek óva-
tosan.» Ennek a beszédnek Júdás hálátlansága, ravasz-
sága és óvatos önzése a tárgya. A világ is úgy hatalmá-
val, mint hamis elméleteivel édeskedve, hízelegve, 
csókkal közeledik felénk, hogy elveszítse lelkünket. Ne 
higyjünk neki. A fordulat, mely a beszéd másik részét 
képezi, ez : Csókoltassuk meg magunkat Jézussal, legyünk 
az ő foglyai és ő vezessen bennünket óvatosan örök 
célunk és hazánk felé. «Vigyázzatok tehát, atyámfiai, 
hogy óvatosan éljetek ; nem úgy, mint esztelenek, hanem 
mint bölcsek, megváltván az időt, mert a napok gono-
szak.» (Ef. 5, 16.) 

4. beszéd. «íme, most hallottátok a káromlást, mit 
ítéltek?» Az evangélium alapján leírja a szónok a tör-
ténteket. Kaifás képmutató módon széttépi ruháját, 
mintha nagy fájdalmat érezne Istennek megbántásán, 
melyet Jézus vallomása állítólag magában foglalt. A ruha 
megszakítása a zsinagógának halálát jelképezi. Sok 
ember ma is megszaggatja a keresztségben nyert lelki 
ruhát, mikor Jézussal szakít. Mintha a Jézus istenségé-
ben való hit ellenkeznék az igazsággal, a tudománnyal, 
Istennel. — Háromféleképen lehet eloszlatni a föld 
sötétségét. A Hold fényével, a Nap sugaraival és lámpá-
val. A Hold változékony fénye: a feltevés. A lámpa az 
emberi tudás, mely gyönge a múltnak és a jövőnek 
megvilágítására. A napfény : a kinyilatkoztatás, a hit. 
A kinyilatkoztatás forrásai bizonyítják, hogy Jézus 
Istennek fia. Önvallomása kétségtelen. Csodáit azért 
művelte, hogy kimutassa istenségét. Senkit sem dicsért 
meg úgy, mint Pétert, mikor ez megvallotta : «Te Krisztus 
vagy, az élő Isten fia!» A hitetlen apostolokat keményen 
megdorgálta. A törvényszék előtt ünnepélyes vallomást 
tett. Ennek igazságát bizonyítják csodái, jövendölései, 
élete. 

A fordulat már most ez. Kriszlus háromszor kér-
dezte ellenfeleit: «Mit ítéltek?» Először, mikor így szó-
lította meg őket: «Mit Ítéltek Krisztusról? Kinek fia ő?» 
Felelék : «Dávidé». «Hogy nevezheti őt tehát Dávid urá-
nak?» (Ismeretes zsoltár 109.) Kiderül, hogy Jézus örök-
től fogva való, Isten. — Másodszor ezt kérdezte a fari-
zeusoktól : «Mit Ítéltek? Ha valakinek száz juha van s 
egy azok közül eltéved, nemde ott hagyja a kilencven-
kilencet és megy keresni azt, mely eltévedett?» Jézus 
a jó pásztor. Harmadszor is kérdezte : «Mit ítéltek ?» — 
t. i. arra a két fiúra nézve, akik közül az egvik meg-
ígérte atyjának, hogy szót fogad s nem tette-meg, míg 
a másik ellentmondott, de megbánván hibáját, mégis 
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elment a szőllőbe dolgozni. Gyakorlati alkalmazás. Sok 
ember csodákat akar látni ma is, különben nem haj-
landó Istennek szolgálni. Hát nem csoda-e az, hogy a 
mai szomorú viszonyok között mégis annyi ember van, 
ak i mindenről lemond Krisztusért s életét is szívesen 
föláldozza érte? Különben higyjünk az Egyháznak, mely 
ma is hirdeti Péterrel: «Tu es Christus, íilius Dei vivi». 

Jehlicska Ferenc dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr ! Volna egy megjegyzésem, 
ha úgy tetszik, egy indítványom. Sok korszerű újítást 
végeznek theol. főiskoláinkon a tanítás s a tudományos 
ismeretek gyarapítása és sikeresítése érdekében. Nem 
lehetne-e a velők kapcsolatos nevelő-intézetekben heten-
kint egy-két órát szentelni a növendékek illem-szabá-
lyokban való kioktatásának, hogy társadalmi modort, 
fegyelmezettséget s az öregebbek iránt való tiszteletet 
sajátítsanak el ? Ezt, úgy veszem észre, sokan egész 
előkészületi pályájukon nem sajátítják el, a minek 
folytán aztán az életben hetvenkedők, nyersek és a mi 
még különösebb, a nyert szociális kioktatás dacára, 
egyik-másik nem igen töri magát a kötelességszerű ko-
moly munka után. 

Mi valamikor nem tanultunk annyit s annyifélét, 
és talán ezért is voltunk szerényebbek, tisztelettudób-
bak, a mi társadalmilag fölér sok elméleti ismerettel. 

Indítványom tehát az, hogy a haladást ebben az 
irányban is jó lenne elindítani. 

Megkülönböztetett tisztelettel Hegymögi. 
* 

Az emberek tele vannak panaszokkal, az öregebbek 
a fiatalokra, a fiatalok meg az öregekre panaszkodnak. 
Megnyugtató némileg a dologban csak az, hogy 
sohasem volt ez másképen. Szó sincs azonban róla, 
hogy az indítvány nem volna figyelemreméltó. A sze-
mináriumok elöljárói bizonyára figyelembe is veszik. 
Én mégis egy pótindítvánnyal szeretném megtoldani, 
úgy t. i., hogy a plébános urak is, mint öregebbek, jár-
janak elől mindig jó példával a fiatalabb paptársak 
előtt, mivel akkor az indítványozó óhaja még biztosab-
ban fog sikerülni. 

Ennek kapcsán fölemlítem, hogy sok mindenféle 
panaszos levél érkezik hozzám, mintha csak azt gondol-
nák az emberek, hogy a fővárosi szerkesztőség az, 
mely gyógyszereket tart minden baj orvoslására. Van 
olyan is, a ki arra kér, eszközöljem ki, hogy jó püspö-
köt kapjanak. Másnak meg más a baja. Hát kedves 
felebarátaim, szeretem, ha őszinte megnyilatkozásaik-
kal kőnnyíthetnek a leikükön, de elhihetik, hogy min-
den bajon ezen a földön segíteni nem lehet. Bajok vol-
tak és bajok lesznek mindig, sőt ma már jobbak az 
állapotok, mint voltak régente. Az eszmények nem 
valósulnak meg, azok csak azt mutatják, hová kell 
törekednünk, tehát eszményi, illetőleg hibátlan embere-
ket fölösleges keresni. 

Minden ember törekedjék jó lenni, a mennyire csak 
képes; legyen türelmes mások gyarlóságai irányában 
s mindjárt kevesebb lesz a panasz. Mert gyarlók vagyunk 
mindnyájan. Szerk. 

P r o m e m o r i a . A «Religio» j u b i l e u m a k e d v e s a l -
k a l m u l szo lgá l t m o s t a n i s z e r k e s z t ő j é n e k , h o g y a fő-
v á r o s b a n m e g j e l e n ő főbb k a t h . l a p o k s z e r k e s z t ő i t 
i e b r . l í ) - én b a r á t s á g o s e b é d r e m a g á h o z h i v j a . Részt-
vettek: Giesswein Sándor dr. praelatus-kanonok, országgyűlési 
képviselő, mint a Szenl-Islván-Társulat kebelében fönnálló 
Tudományos és Irodalmi Osztály elnöke ; Breznay Béla dr. 
egyet, tanár, a «Religio» volt szerkesztője ; Kiss János dr. egyet, 
tanár, a «Hittudományi Folyóirat», Mihályfi Ákos dr. egyet, 
tanár, a Pázmány-Egyesület alelnöke, a «Kath. Szemle», Túri 
Béla az «Alkotmány» napilap, Gerely József az «Egyházi 
Közlöny-», Prónai Antal dr. a «Magyar Középiskola», Izsóf 
Alajos a «Zászlónk» és az «Élet», Aubermann Miklós a «Kath. 
Nevelés» és Hivatal József az «XJj Lap» szerkesztője. A mint 
történeti mozzanat, hogy a mai magyar sajtó legidősebbje meg-
érhette 70-ik évét, úgy történeti mozzanatnak tekinthető a kath. 
szerkesztőknek ez az első együttes találkozása is. Az öreg 
harcosnak példája csak jó hatással lehet a fiatalabbak további 
férfias kitartására. A társaság táviratilag üdvözölle Hornig 
Károly báró veszprémi püspököt, a «Religio»-nak még életben 
lévő volt szerkesztőjét. 

W . V i l l á n y . Csak 1911. jún. végéig szol. 
M. T r e n c s é n r á l t ó . Hát az az egykori kis növendék 

már akkorára nőtt, hogy az Úr oltáránál áll ? Nagyon szép ; 
reméllem, hogy az Úr szőlőjének jó, buzgó és hü munkása 
marad mindenkor. 

S. B u d a p e s t . A jelen plébániai üresedés ismét alkal-
mat kínál az illetékeseknek a fővárosi patronatus oly értelmű 
rendezésére, hogy a kath. plébános jelölésére csak a kath. 
bizottsági tagok szavazzanak. A mai állapot nem felel meg 
az egyházjognak s nem válik a plebánosi állás javára. 

L . G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s . Ma az egyes kérdések mono-
gráfiákban tárgyaltatnak. Ezeknek se szeri se száma. Altalá-
nosságban a filozófiára ajánlhatók Donát minap ismertetett 
könyvei, a dogmatikára Pohle: Lehrbuch der Dogmatik. 
Három kötet. Nagy tekintettel van mindarra, a mi önt 
érdekli. Különben tavaly is több dogmatikai monográfiát 
ismertettem, ezek mind alkalmasak a további önképzésre. 
Igen kellemes egy foglalkozás ez. 

H. B u d a p e s t . Azt kérdezi, mi a véleményem arról a 
görög kath. román küldöttségről, mely a kormánytól a kano-
nokok jövedelmének emelését kérelmezte? Hát az a vélemé-
nyem, hogy megtudtam valamit, a mit azelőtt nem tudtam, 
hogy náluk a kezdő kanonoknak évi 2100 korona jövedelme 
van, a mi a közepes plébánián is van. Ez valóban kevés ! 
Úgy is lehetne mondani, hogy cifra nyomorúság. Fn persze — 
de ez csak olyan magánnézet féle — nem emelném a jöve-
delmüket, hanem beszüntetném az intézményt, mert a káp-
talanok, ahogy ma vannak, nyilt sebei az egyháznak. Sokkal 
szebb s igazibb ennél a lelkipásztori foglalkozás. 

TARTALOM. Verlaine. Lám Friggestől. — Vita az 
ó-kori keresztény művészet eredete körül. I. Fieber 
Henriktől. — Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. VIII. 
Breznay Béla dr.-tól. — A keresztények munkaélete 
Nagy Konstantinus előtt. (Sz. Pál és a munka.) III. Zub-
riczky Aladár dr.-tól. — Voltaire az ékesszólás művésze-
téről. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —/a-tól. — Irodalom. Walter : Overberg Bemard, 
d.-től. — Kropatschek : Die Trinität. Dudektől. — Veith : 
Die Worte der Feinde Christi. I. Jehlicska Ferenc dr.-
tól. — Levél a szerkesztőhöz. (A fiatalabb klérusról.) 
Hegymögitől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2$. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K 12- D U D E K J Á N O S dr. 

EGYKTKMI TANÁK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Hogy ír 7{einke Istenről? (i-) 

A Hackel-féle anyagelvű monista irányzatokkal 
szemben folytatott küzdelemben mindinkább világ-
hírűvé válik a kiéli egyetem dísze : Reinke János dr., 
kinek a sok közül egyik műve (Die Welt als Tat) a 
Häckel «Weltrâtsel»-ével körülbelül egyidőben hagyta 
el a sajtót. Ebben igen sokan a Gondviselés csodás 
őrködésének újabb ragyogó példáját látják, mások 
pedig ez eseményben egyszerűen «a sors mulatságos 
iróniáját» ismerik föl. Ennek magyarázata abban 
lehet, hogy míg Häckel a monizmus javára iparkodik 
megfejteni az élet nagy kérdéseit, addig Reinke mély 
tudományos meggyőződéssel a világ és Isten, az anyag 
és szellem, a test és lélek közt fönnálló tényleges 
különbséget, illetőleg harmóniái hirdeti. 

Reinke neve mint jeles botanikusé és biológusé 
a lehető legszélesebb körökben ismeretes már. Hirét 
és jelentőségét azonban mégis inkább az a körül-
mény tette naggyá, hogy őt a növények életének ta-
nulmányozása és a biológiai kutatások vezették a 
lélek és Isten nyomaira. Hitét esetleg a nevelésnek 
is, de ebbeli meggyőződését már kétségkívül a ter-
mészet ismeretén alapuló filozofálásnak köszönheti. 

Különös, de érthető, hogy miért támaszkodik 
kutatásaiban a tudomány és bölcselet azon képviselői-
nek véleményére legfőképen, akik egyébként igen 
gyakran az övénél teljesen elütő világnézet hirdetői. 
Nem akar tudniillik abba a gyanúba esni, mintha a 
keresztény irányú nevelés és a tekintélynek való hó-
dolat, nem pedig tisztán természettudományi kuta-
tásai befolyásolták volna azon világnézet kialakítá-
sában, melynek ő oly lelkes és meggyőződéses hir-
detőjévé lett. Aki e körülménnyel megalkudni képes, 
az megütközés helyett méltánylásban fogja részesíteni 
Reinke ezen nyilatkozatát : «Es scheint mir immer 
von Interresse zu sein, die Anschauung solcher 
grossen Männer kennen zu lernen, die von der Tra-
dition christlicher Erziehung und vom christlichen 
Autoritätsglauben möglichst wenig beinflusst sind».1 

1 Naturwissenschaftliche Vorträge für die Gebildeten 
aller Stände von Dr. I. Reinke. Heilbronn 1908. II. Heft. 34. 1. 
Emellett még mindig jogosult maradhat a «Catholica non 
leguntur» panasz, mely a «Religio» LXIX. évfolyamának 27, 

E gondolatban tehát egy lépéssel tovább haladva 
azt is érdekes lesz bizonyára látni, hogy ír Istenről 
egy nem kath.vallású modern természetbúvár: Reinke, 
kit a katholikus thcologia és bölcselet közvetlen be-
folyásának vádja valóban nem érhet. 

Wasmann1 úgy nyilatkozik felőle, hogy ha a ka-
tholikus hitvédő néhány bölcseleti és vallási kérdés-
ben nem is lehet Reinkével egy véleményen, azért 
benne a monizmussal szemben vívott harcban mindig 
érdemes szövetséges társát üdvözölheti s műveiből 
sok hasznos tanulságot meríthet magának. Hogy miben 
áll az a néhány bölcseleti nézeteltérés, azt Wasmann 
már nem említi, de fejtegetésünk folyamán alkal-
munk lesz alább ezekre is bővebben kitérni. 

1. Reinke gondolatmenete Isten létének bizonyí-
tásában. Van egy nagy kérdés, mely olykor-olykor 
az emberi lélek mélységében támad, melyet a gon-
dolkozó ember önmagához intéz: van-e Isten? «Gibt 
es einen Gott ?» — ez Reinke szerint «die grosse 
Frage der Menschheit».2 Nagy kérdés ez valóban, mely 
mindnyájunkat egyaránt foglalkoztat: némelyeket 
megnyugtat és boldogít, másokat meg gyötör, mint 

számában oly magas helyről hangzott el. De az a vigasztalás 
sem igénytelen, melyet nekünk olykor ép e panaszos tény 
szerez. Ha valakinek nagy kerülő utakon, tisztán az elfogu-
latlan józan észre támaszkodva sikerül valamit «fölfedeznie», 
a mit a «keresztény szellemű nevelés hagyományaitól s a te-
kintélyen épült keresztény vallástól befolyásolt» bölcselet 
már sok évszázad óta legelemibb ismeretei között bír, ennél 
jobb bizonyítványt a keresztény bölcseletről kiállítani lehe-
tetlen volna. Reinke is fölállítja domináns-elméletét, mivel 
mint mondja «dass ein ganzer Organismus durch eine blosse 
Energie (tehát csak vegyi és fizikai erők hatása alatt) her-
vorgebracht sei, halte ich für ausgeschlossen». (Philosophie 
der Botanik. Lpz. 1905. 52. 1.) De arra nem gondol, hogy már 
Suarez szerint is «in liac veritate asserenda omnes philosophi 
et theologi conveniunt». (De an. I. 11.) Mikor pedig Reinke 
így í r : «Sollte diese Theorie (t. i. a dominánsok elmélete) 
dermaleinst durch eine bessere ersetzt werden können, so 
werde ich die Dominanten gerne preisgeben» (Die Welt als 
Tat. Berlin. 1908. 275. 1.), felejti, hogy a régi vitalistáké máris 
jobb elmélet, mert míg emezek egy növényben vagy állatban 
egyprincipium vitalé-val beérik s vele az életjelenségek kényel-
mes magyarázatát adják, addig Reinke az élő dohánynövény 
egyetlen levelében is valami 50.000 dominánst vesz fel. 

1 V. ö. Stimmen aus M. Laach 1909.júl.l. 1. 82.1. 
2 Nnturwiss. Vortr. II. r, 47. 1, 
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egy velünk született gondolat. Mert «jedem von uns — 
mondja oly szépen Reinke — ist es angeboren, Gott 
zu suchen. Wir suchen ihn in den Abgründen des 
eigenen Herzens, wir suchen ihn in dem, was uns 
umgibt.1 Wenn Bücherweisheit uns belehren will, es 
sei umsonst an die Pforten des Geheimnisses zu 
klopfen, so sind wir vielleicht eine Weile still; dann 
werden wir wieder unruhig. Recht geglaubt haben 
wir jener vorgeblichen Wissenschaft nie. Und weiter 
suchen wir und forschen wir ; denn es muss endlich 
gelingen, die Fragen und Zweifel und Sorgen zu 
beseitigen».2 — Reinke ezen vallomását szívvel-lé-
lekkel aláírjuk mi is. S ha — mint ő mondja — 
lehetetlen, hogy sokáig késsék ama minduntalan föl-
vetődő kérdésre a felelet, mely képes lesz minden 
kétséget végérvényesen eloszlatni, lássuk, mily ered-
ményekre jutott Reinke a szőnyegen fekvő kérdésben. 

A mi a jelen esetben a fölvetett problémának 
különös fontosságot kölcsönöz, az ama körülményben 
keresendő, hogy Reinke tisztán természet-bölcseleti 
szempontból boncolja e kérdést, teljesen eltekintve 
bármiféle pozitív vallástól. «Ich will — mondja ő 
maga is — das hier gestellte Gottesproblem vom 
rein naturphilosophischen Standpunkte ins Auge 
fassen, oder wie man heute auch sagt, vom natura-
listischen Standpunkte aus, ohne Rücksicht auf den 
Gottesglauben der Religion».3 Csakis ily értelemben 
illetékes véleményt mondani azokról, a kik az atheis-
must az előrehaladt természettudományok postula-
tumának hirdetik és vallják. Annál is inkább, mivel 
Flammarion szerint a kizárólag magában bízó ter-
mészettudománynak sincs nagyobb problémája, mint 
«de savoir, si Dieu existe, on s'il n'existe pas».4 

Reinke következtetéseiben legszívesebben az élő 
lények (növények, állatok) organizmusán, azok kü-
lönböző életjelenségein végzett tanulmányaira támasz-
kodik. Ezért valahányszor a természettudományok 
nevében hallatja szavát, szeme előtt ilyenkor is úgy-
szólván kizárólag csak a biologia áll. Ennek határain 
belül kutat, érvel, következtet, bizonyít és cáfol. Innen 
van, hogy az egész természetben mutatkozó rendet 
és célszerűséget mindenekelőtt csak az állati és nö-
vényi szervezetekben fedezi fel s bámulja, míg emellett 
a csillagok csodálatos, de élettelen világa, az égi tes-
tek kimért pontossága legföllebb csak másodrendű 
fontosságú Reinke számára a természetben észlelhető 
célszerűség szempontjából. Biológus, — ezen eljárásán 

1 Bizonyára nem csak stílusgyakorlat Reinke részéről, 
hogy így külön juttatja kifejezésre e két állítását, melyek 
szerint Isten nyomait kutatjuk nemcsak 1. «in den Abgründen 
des eigenen Herzens» (s az innen merített érv R. szerint 
«Gottesbeweis aus dem Gefühle»), lianem 2. a minket kör-
nyező külvilágban is («aus der Natur»). Szükséges itt ily ér-
telemben különbséget tenni ; az előbbi az utóbbi nélkül kevés, 
ezt Reinke is hangoztatja, mikor Kant kriticizmusáról értekezik. 

2 U. o. 46. 1. 
3 U. o. 47. 1. 
4 V. ö. Reinke : Die Welt als Tat. 12. 1. 

ezért senki megütközni nem fog. Hiszen számolnunk 
kell azzal a magától értetődő ténnyel, hogy «a tudó-
sok — Prohászka dr. szerint — saját pápaszemükön 
nézik a világot s mindenkinek az iránt van szeme, 
a mit ismer». 

Ránk nézve mellékes lehet a Reinke-féle domi-
nánsok tana, legalább azon jellegzetes formájában, 
melyben azt Reinke magának kigondolta.1 De az 
már kérdésünkbe vágó fontosságú, hogy e dominán-
sok nélkül neki a legegyszerűbb életjelenségek is 
érthetetlenekké válnak, mert a növények és állatok 
szerves működésének kizárólagos okául a vakul mű-
ködő belső energiák elégteleneknek bizonyulnak. 
«Ich bin überzeugt — mondja ezért Reinke — dass 
in den Dominanten das Geheimnis des Lebens be-
steht».2 A dominánsoknál azonban máris végállomást 
tartani nem volna logikus eljárás. A növények és 
állatok szervezetének s a benne levő energiákat irá-
nyító dominánsoknak célszerű működése följogosít, 
sőt valósággal kényszerít arra, hogy egy kívül eső 
alkotó értelem létezését elfogadjuk, mely minden 
emberi értelmet természetesen jóval meghalad.3  

«Philosophie der Botanik» c. művében bőven s igen 
szépen tárgyalja ezt az élő szervezetekben mutatkozó 
csodás célszerűséget. Ha feltalálójának s készítőjé-
nek ügyességét hirdeti minden gép, akkor bármely 
organizmus is joggal lehet egy transcendentalis al-
kotó értelemnek kétségbe vonhatatlan bizonyítéka. 
«Die Annahme einer solchen kosmischen Vernunft4 

halte ich für notwendig, für eine unmittelbare lo-
gische Konsequenz aus der nicht zweifelhaften 
Maschinenarbeit und Maschinenstruktur der Orga-
nismen».5 Ha ugyanis az állatok és növények szerve-
zete ép úgy magán hordozza a célszerűség bélyegét 
s valamely célszerűen rendező értelem nyomait, akár-
csak minden gép, szükségképen fölmerül a kérdés: 
honnan e rendező értelem, melynek gondolatait hir-
deti a legkisebb élősejt épúgy, mint a legfejlettebb 
állati és növényi szervezet? «Die Organismen sind 
Zweckgedanken wessen?»6 Talán a természet maga 

1 A vitalisták «princípium vitalé»-jával, vagyis az állati 
és növényi lélekkel («életelv», «életerő») tökéletesen azonos 
szerepet játszanak R. dominánsai, azzal a fontos különbség-
gel, hogy ott egy, R-nél azonban számos ilyen életelv lép fel 
a dominánsokban. 

2 Einl. in die theoretische Biologie. Berlin, 1901. 168. 1. 
3 «Das zweckmässige u. vernünftige Wirken der Domi-

nanten in den Pflanzen u. Tieren berechtigt zu dem Schlüsse 
oder nötigt uns vielmehr zu der Folgerung, dass auch die 
Organismen einer transzendenten Intelligenz ihr Dasein ver-
danken !» (Die Welt als Tat. 306. 1.) 

4 Bár e fölvett értelmes alkotó lénynek az emberi érte-
lemnél megközelíthetetlenül tökéletesebbnek kell lennie, bizo-
nyos analógia mégis létezik közöttük. Ezért nevezhette az 
előbbit Reinke a «menschliche Vernunft» analógiájára «kos-
mische Vernunft»-nak. Később látni fogjuk, hogy «kosmische 
Vernunft», «kosmische Intelligenz», «Weltvernunft», «Welt-
seele» azonos jelentésű fogalmak Reinke terminológiájában. 

s Die Welt a. T. 306. 1. » Naturwiss. Vortr. II. Hf. 28. 1. 
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volna öntudatos, értelmes gépésze az élőlények eme 
csodálatos mikrokozmoszának? De hiszen a termé-
szet nem más, mint e látható világ tüneményeinek 
összege, «die Summe der Erscheinungswelt», tehát 
csak egy általános fogalom. Ilyformán a természet 
elvont valami, már pedig a mi absztrakt, hogyan 
lehet oka a ténylegesnek, egy olyan konkrét valónak, 
mint az organizmus, vagy mint bármely gépezet? 

Ez Reinke gondolatmenete, melyből máris igen 
fontos eredményre jutott : «Die Natur weist also in 
den Organismen über sich hinaus auf ein Wirkliches, 
wenn auch Unsichtbares, von dem jene Zweckge-
danken ausgehen».1 Tehát a természet, mint ilyen, 
törvényt, rendet, célszerűséget önmagában meg nem 
fejt. Mindez benne lehet ugyan, «dies beweist aber 
nicht, dass sie (a természet) autonom sei, dass ihr 
jene Gesetze nicht eingepflanzt wurden».2 Követke-
zőleg ha nem is sikerül a természetből egyebet ki-
betűzni, mint csak a másodrendű okokat s ha a 
végső okok örökre megfejthetetlenek is volnának, 
ezek létezését tagadni, vagy csak kétségbe is vonni, 
még mindig nem volna ésszerű eljárás. Hogy csak 
egyetlenegy, vagy pedig több ily végső ok létezése 
is jogosult és lehetséges, erről a végső okot közvet-
lenül nem érintő tapasztalat szükségképen hallgat. 
Legföllebb csak a végső ok fogalmának analysise 
dönthet — s dönt is — e kérdésben. 

E végső ok a látható világon kivül, fölötte áll. 
Tőle e világban a rend, törvény, ösztön, értelem, ön-
tudatlan s öntudatos élet; mindez az ő gondolatá-
nak megtestesülése, az ő értelmének tanúbizonysága. 
Nevezheti tehát Reinke kozmikus értelemnek; s a 
«Welt als Tat»-ban használt «kosmische Intelligenz», 
«kosm. Vernunft», «Weltvernunft», «Weltseele» kife-
jezéseket így hát ugyanazon végső ok fogalmának 
jelölésére alkalmazza, melyet egyebütt3 a közönsége-
sen használt «Isten» («Gott», «Goltesidee») néven 
ismerünk. 

De mily távol állott Reinkétől, hogy Isten e 
szokatlan elnevezéseivel fölfogásának bizonyos pan-
theisztikus színezetet adjon, kitűnik abból is, hogy 
Istent a természethez viszonyítva transcendens lény-
nek mondja. A pantheizmus ellenbeu a természetre 
nézve kizárólag csak immanens Istent ismer el. 
S. Reinke szerint Isten fogalmához mindkettő : úgy a 
transcendens, mint az immanens jelleg hozzá tar-
tozik.4 

Az okság törvénye tehát a biológiában is Isten-
hez vezet. Szilárd meggyőződését juttatja ezért kife-
jezésre Reinke, a midőn teljes általánosságban mondja, 
hogy minden organizmusba, az egyes részek, mint a 
szemek, fogazat, tüdő, belek, gyomor, csontváz lán-
colatával, azoknak pontos együttműködésével bizo-

1 U. o. és köv. 1. 2 U. o. 
3 Legkövetkezetesebben a Naturwiss. Vortr.-ben. 
4 D. Welt a. T. 486. 1. 

nyos tudatosan irányító, transcendens értelem ol-
totta be a célt, adta meg az irányt s szabta meg az 
erre legalkalmasabb eszközöket.1 

S ez a transcendens értelem ismét csak «die 
kosmische Vernunft», melyet érzékeinkkel föl nem 
foghatunk, «weil sie hinter den Dingen steht». De 
azért nem csalókép, nem is csak a hitnek s még 
kevésbbé a babonának szüleménye, hanem törvényes 
analóg következtetés útján nyert kizárólagos magya-
rázata a minket körülvevő s érzékeink alá eső jelen-
ségeknek.2 Floznik György dr 

Vita az ó-kori keresztény művészet eredete 
körül. (it.) 

Riegl után a nagytekintélyű Franz Wickhoff 
nézete érdekel bennünket, aki a «Wiener Genesis» 
kiadásához irt bevezetőjében a császárság művésze-
téről érdekes és szellemes képet festett. Mint min-
den stílus, az antik is elért fejlődése vonalán a barokk-
hoz, és a K. e. III. század végefelé olyan elsőrangú 
műveket alkotott, a melyek Phidias és Lysippus remek-
műveivel versenyeznek, sőt merész lendületükkel és 
eleven életükkel még a természetet is felülmúlni 
látszanak. De a művészeti mámorra csakhamar bekö-
vetkezett a kijózanodás, az alexandriai empirstilus-
ban. Ekkor lép fel Róma művészeti igényeivel. K. e. 
az I. századig a művészet Rómában csak alkalmi 
esemény; rendszeres fejlődéséről csak a császárság-
tól kezdve lehet szó. Wickhoff Rómát a hellenista 
művészet utolsó állomáshelyének tart ja; görögök a 
római művészet megteremtői. Ezen római helleniz-
must száraz naturalizmus jellemezte. A falifestmé-
nyeken építészeti stilus szerepel, nem a fal termé-
szetének megfelelő ábrázolás; így a Wiener Genesis 
kutreliefje. Naturalisztikus az Ara Pacis szertartásos 
képsorozata. Ezen hűvös empirstilus a legalkalma-
sabban fejezte ki a félművelt római nemesség tar-
tózkodó eleganciáját; ilyenek Oetavian fejszobra és 
a vatikáni Augustus. Majd az Augustuskorabeli natu-
ralista stílust felváltja egy «illuzionista», a mely a 
Claudius—Flavius—Traianus időket jellemzi. A natu-

1 «Hier möchte ich nur meine Überzeugung in ganz 
allgemeiner Fassung aussprechen, u. begründen, dass in den 
Organismen, mit der Verkettung ihrer Organe, mit ihrem 
genau berechneten Zusammenwirken, eine lenkende Absicht, 
eine transcendente Vernunft die Ziele gesteckt, die Wege 
gewiesen, die Mittel geordnet hat. Nur durch diese Erklärung 
werden die Organismen begreiflich». (U. o.) 

2 U. o. V. ö. ezenkívül 312. 1. : «Sie (t. i. die Weltver-
nunft) ist selbst die höchste Causalität, die oberste Ursache 
in bezug auf das Dasein der Organismen». És alább 314. 1. : 
«Ich glaube, dass in der Lehre von der kosm. Vernunft eine 
Causalerklärung für das Dasein der Pflanzen u. Tiere gege-
ben ist.» V. ö. hasonlókép : Wissenschaftl. Vortr. II. 36. 49. és 
76. 1. ; 39. 1. : «Dass der zweckmässige Bau der Organismen 
von einer zwecksetzenden Ursache abhängen muss, scheint 
mir eine unmittelbar einleuchtende Wahrheit zu sein». 
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ralizmus alapját vetette meg ezen művészetnek, miután 
a művészt minden forma és szin korlátlan urává 
képezte úgy, hogy most már a művész teljesen lelke 
sugallata alapján stilizálhatta meg művét. Ám a római 
görögöknek annyira vérében volt a természet után-
zása, hogy ideális, abstrakciókon alapuló művészetet 
nem tudtak teremteni. Oly új erőkre volt tehát szük-
ség, a melyek a római megbízók felfogásához köze-
lebb álltak. Ezek a népies római művészet talaján 
termettek, a kik etruszk alapokon képezték ki kész-
ségüket. Első jelentősebb műveik azon realisztikus 
arcképszobrok, a melyeket a Museo Gregorianoban 
bámulunk meg; a Lunibeli oromdisz ilyen kezdet-
leges illuzionista stílusban utánozza a hellén mintá-
kat. A görög-keleti stilus a tipikust szereti, a római 
az egyénit. Az új etruszk-honi befolyás és a keleti 
görög szellem Augustus után új stilust hoznak létre. 
Wickhoff ezen stilus keretén belül is különböztet : 
aj zsúfoló, a mely részletet részletre halmoz; bj 
választékos, a mely a lényeges elemeket emeli ki ; 
c) folyamatos, mely összefüggő eseményeket egymás 
mellé helyezett ábrázolásokban mutat be. Ez utóbbi 
jellegzetesen római; d) a negyedik variáns az épí-
tészet-jellegű festészetbe csendéletszerű ábrázolásokat 
alkalmaz. Wickhoff szerint ez a római nemzeti stilus 
most Keletre hatol és átjár minden művészi alkotást. 

Az egész teória lényege és magva, hogy a mű-
vészet a Claudiusok idejében a görögöktől átmegy 
az itáliai kis városok római művész nemzedékére. 
Wickhoff azonban adós marad minden bizonyítással. 
Igaza van a stílus átalakulásában, de hogy azt ben-
szülött etruszk-rómaiak által átformált görögök végez-
ték volna, arra semmi bizonyítékot sem nyújt. így 
tehát Wickhoff nagytudományú kutatása után sem 
kell lemondanunk a hellénizmus világuralmi gondo-
latáról. Ezen hatalmas körzeten belül természetesen 
ezernyi változat és lokális befolyás érvényesülhetett. 
Nehéz volna részletesen megállapítani, hogy bizo-
nyos művészi formák Athénében vagy Ephesus-
ban, Alexandriában—Antochiában—Rómában kelet-
keztek-e, s a fejlett közlekedés folytán szinte napról-
napra terjedtek át a birodalom legmesszebb eső 
tájaira. Szíriában például makacsul tarthatta magát 
a régi tradíció, de uralkodó a hellén stílus volt. 
Szintúgy Egiptómban, bár ott a gránit-művészet 
gránit-keménységgel dacolt a behatoló új művé-
szettel szemben. A rómaiaknak meg épen nem volt 
nemzeti művészetük, tehát a legkönnyebben hódol-
tak meg a görög szellemnek ; némi provinciális mel-
lékiz és zamat természetesen itt sem tagadható. A kér-
dést nagyban tisztázná, ha az e kori művészek neveit 
ismernők, de sajnos e tekintetben kevés tudásunk 
van és kilátásunk sem sok. Érdekes, hogy a fórum 
Trajanumot egy damaskusi művész, Apollodorus, épí-
tette, tehát kis-ázsiai görög. 

Fr. X. Kraus (Geschichte der christlichen Kunst. 
Freiburg. 1896. I. — Repertórium f. Kunstwiss. XXIII. 

49.) a katakombai falfestmények típusainak meg-
állapításánál szintén felveti a kérdést : Rom oder 
Orient? A freskók tartalma a Szentírás képletes nyel-
vezetéből sarjad ki. Kérdés, hogy a formai invenció 
római vagy keleti-e? Fontos lenne megállapítani, 
vájjon Keleten vagy Nyugaton, Alexandriában vagy 
Rómában ölt-e először festői köntöst a keresztény 
gondolat? Kraus azt hiszi, hogy ezen kérdésre vég-
leges választ sohasem fogunk nyerni, a műemlékek 
csekélysége miatt. De azért Alexandriának befolyá-
sát igen magasra tartja. A theologiai irodalomra gya-
korolt befolyása kézenfekvő, per analogiam a művé-
szetre is elfogadható. Az Ichthys feltétlenül alexandriai 
eredetű. Egyébként Kelet és Nyugat tipologiája tel-
jesen azonos, ha mindjárt vannak is némi helyi és 
provinciális sajátosságok. Rómában a típusok és a 
stilisztikai kezelés a császárság korabeli művészethez 
simul nem csupán az első négy, hanem fel a hato-
dik századig. Ez egyúttal a domináns, a mihez Szi-
cília, Egiptom, Sziria, Görögország, Gallia csekély 
helyi változatú művészete csatlakozik. 

Az ó-kori keresztény miniaturák tárgyalásánál 
ismételten visszatér az eredet kérdésére. Alexandria 
ezen századokban a világ szellemi fővárosa úgy a 
profán, mint a vallásos irodalom terén. Theologiai 
könyvek, bibliák Alexandriából áradnak szét az egész 
ismert világra, természetesen az illusztrációkkal együtt. 
A zsoltárok illusztrálása különösen kapós a IV. szá-
zadban és Alexandria e művészet székhelye. A bib-
lia-illusztrációk több változatban vannak meg: római, 
görög-alexandriai, bizánci és sziriai. Kraus idővel 
mindjobban belemélyedt az alexandriai eredetbe; az 
egész ó-kori keresztény művészet tartalmát onnét 
eredeztette, de azért a rómait ezen alexandriai inspi-
ráció és alapvetés után mégis sajátosnak tartotta. 

S ezzel végre eljutottunk a legszélsőségesebb és 
legtiizesebb harcoshoz, Strzygowskihoz, a ki oly elmé-
letet szerkesztett, a mely ha beválna, meg' lenne 
oldva nem csupán az ó-kori keresztény művészet ere-
dete, hanem összefüggő fejlődési láncolatot kapnánk 
a klasszikus antik művészettől fel a Középkoron át 
egész az új időkig. Egy varázsigéje van erre: Kelet. 
Ha igaz lenne ! Strzygowski meg van róla győződve, 
s hallgatóinak egy részét meg is nyerte. Azt hiszem, 
a tudománynak igazi haszna Strsygowski elméleté-
ből csak úgy lesz, ha egyelőre nem akar mint bevég-
zett igazság szerepelni, hanem csupán mint hipotézis, 
a mely e téren való kutatásra ösztönöz. 

Nem terjeszkedhetünk ki ezen fáradhatatlan, vas-
szox-galmú kutató minden Írására, a melyek főként 
az orientalista lapokban mint cikkek jelentek meg. 
Elméletének megértésére elegendő, ha azon fő müveit 
tanulmányozzuk, a melyeket ő is tudományos búvár-
kodása kristályosodásának tekint. Ezekben is nehéz 
eligazodni, az említett írói fogyatékosságok miatt, no 
meg, mert rajta van a hipotézis alkotók átka, az 
összefüggéstelen részletek összehalmozása. így már 
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kezdetben is igen vigyáznunk kell a « Kelet» értel-
mezésénél, mert Strzygowskinál két jelentőségben 
variálódik. Először úgy értelmezi, hogy az ó-kori 
keresztény művészet nem római, hanem hellén, a 
melynek Kis-Ázsiában, Sziriában, Egiptomban némi 
lokális szinezete van ; másodszor már tovább megy 
és azt állítja, hogy a hellén művészet ezen korban 
keresztül-kasul át van járva nem görög keleti, hanem 
a nem-görög-kelet, az önálló egiptomi, szíriai, mezo-
potámiai és perzsa művészet elemeitől. 0 Kelet alatt 
immár nem kelet-görögöt, hellén művészetet, hanem 
a keleti egyéb népek ős művészetének befolyását 
érti. És itt tér el Strygowski lényegesen minden más 
archeológustól. 

Első nagy művében (Orient oder Rom. 1901.) 
áttanulmányozva a Constantinustól Jeruzsálemben 
épített sz. sírtemplom maradványait, stilkritikai uton 
kimondja, hogy ezen épület abszolut-római ellenes. 
Nincs rajta semmi, a mi a klasszikus római építé-
szetre emlékeztetne. Görög, helyesebben hellén szel-
lem sugárzik ki belöte, s a mi nem e körbe tarto-
zik, azt a Jeruzsálemmel határos szir-egiptomi helyi 
művészet szolgáltatta. Majd egy berlini szarkofág 
részleten végez vizsgálatot, s azt is a görög Keletnek 
vindikálja, a melynek semmi köze az úgynevezett 
római stílushoz. Egy késői-hellén fafaragás, melyet 
Egiptomban találtak, Strzygowskit arra késztette, hogy 
az összes elefántcsontfaragvánvokkal tanulmánya tár-
gyává tegye. Vizsgálódásába belevonja a vatikáni 
Helena és Constantia-féle porfírszarkofágokat s ezen 
bő anyag stilkritikai értékelése után az egész kört 
az egiptomi keleti szobrászat körébe utalja, a mely 
természetesen semmi rokonságot sem tart a fáraók 
művészetével, hanem azon inkább népies művészet-
ként virágzik ki. Egyik érdekes fejezetében «Hellas 
in des Orients Umarmung» a régi Keletnek győzel-
mét írja le Hellasz fölött, a melyet a barbár és hatal-
mas Kelet mindig megfojtással fenyegetett. Míg meg-
volt ifjúi ereje, politikai hatalma és saját területén 
maradt, szépen virágzott; midőn azonban a görögök 
az egész Keletet elözönlik, a barbárok elnyomják 
művészetét. A Kelet mint kultiválatlanabb nagyobb 
ellenálló erővel rendelkezik; különben is főjellem-
vonása a maradiság, makacs kitartás, tradíciók meg-
csontosodása. A mit mi bizantinizmusnak nevezünk, 
nem egyéb az O-Kelet győzelménél Hellasz és Róma 
felett. így Hellasz behatol Egiptomba, de művészetét 
nem gyűri le; az ó-egiptomi reakció feltámad és a 
Rom-es-schugafa sírkamrában (K. u. 100.) a görög fal-
festményeket egiptomiak fedik be. Tigris-Eufrat vidé-
kén perzsa ős-művészet győzi le (Nemrud-daghi emlék 
Kr. e. sz.) a görögöt ; Perzsiában meg egyenesen meg-
semmisíti a Szasszanidák művészete (226—636.), s a 
görög-római piacot kiszorítja selyem-aranyműves-
ékszer-drágakő termékeivel, a melyek a bizánci stílus 
lényeges alkotó elemeivé lesznek. Sziriában hata-
lommal akarják elnyomni a régi tradíciókat, s mégis 

hittita, észak-szír művészet él Salamon templomától 
a délszir keresztény templomokig. Kisázsiában görö-
gök építenek római feliratos műemlékeket, de Strzy-
gowski itt is megtalálja az O-Kelet győzelmét a görög 
felett; sőt magában Görögországban is Philopappos 
emlékéve] az V. században ott van az egész bizan-
tinizmus. S ez a diadalút feltartóztathatatlanul halad 
Nyugatra Rómáig, s útjában Spalatóban Diocletian 
patotáját, Ravennában Theodorik síremlékét, Rómá-
ban s. Constanzát állítja. A Keletnek ezen diadalmas 
előhaladását a kereszténység teszi lehetővé, a mely 
szintén keleti termék, s vallási hatalmával ráoktro-
jálja a görögségre a régi Kelet művészetét. 

A bizánci stílus Keleten Kisázsiában, Sziriában, 
Egiptomban alakult ki; hatalmas volt egyes keleti 
gócpontokban, Antiochiában, de egységessé Konstanti-
nápolyban lett az V—VI. században. A bizánci stilus 
keleti ; Róma és Hellasz semmit sem működtek közre 
létrejöttén. Merőben a diadalmaskodó Kelet müve. 
Azért ezen művészet lényegileg más, mint görög-
római. Az antik és keresztény templom mint ég és 
föld különböznek; az tömeg, ez téralkotás. A bazi-
lika régi formáját csakhamar elhagyják, szintúgy a 
kőkockát, oszlopot, gerendát, hogy helyét elfoglalja 
az égetett tégla, a falazás és boltozás lényeges alkat-
része. Díszítésben a hellén művészet ünnepélyes, 
sima márványburkolatát felváltja a Keleten kedvelt 
faldiszítés minden fényében és pompájában, akár a 
régi keleti sikdiszítések. Az ornamentikába keleti 
elemek szövődnek. Másik nagy munkájában (Klein-
asien, ein Neuland der Kunstgeschichte. 1903.) ezen 
átalakító munkát a boltozott templomok egész soro-
zatán igyekszik bebizonyítani. Közben azonban elfe-
lejt súlyt vetni arra, hogy a boltozatnak téralkotó 
elemévé való kialakítása az égetett tégla révén a 
hellén nagy városokban, mint Alexandriában és Anti-
ochiában történt. így valószínű, hogy a boltozás 
görög termék és pedig keleti görög, nem kizárólago-
san ős-keleti. S ahol az építészeti forma nagy ará-
nyokban jelentkezik, mint a Pantheonban és az Aja 
Sophiában, mindenütt görög kezek működnek. 

Végül Strzygowski mint legalaposabb bizonyíté-
kot a Mschatta-beli palotát dolgozza fel csodás szor-
galommal, tudományos apparatussal, azért nekünk is 
részletesen kell vele foglalkoznunk, mert az egyházi 
művészetekre vonandó következtetésünkben nagy sze-
repet játszik a kérdés: mennyi része van Os-Kelet-
nek a hellén és keresztény művészetben? Sajnos, 
ezeket a szinte tündéri palota-romokat nem láttam 
a pusztában ragyogó napfényben, hogy hozzákép-
zeljem a Berlinben őrzött kapuk összhangzatos pom-
páját (Jahrbuch d. preuss. Kunstsammlungen. 1904. 
225.) A Kaiser Friedrich-Museum sötét helyiségében 
kellett Strzygowski leírásával kezemben a részleteket 
kiegészítenem. És itt első tekintetre felötlik egy kér-
dés. Ha az a hatalmas keleti egyeduralkodó a szí-
riai pusztában palotát emel magának, s azon elren-
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dezés, felépítés, díszítés tekintetében hellén nyomokat 
veszünk észre, nem azt kérdezzük, mennyire győzte 
le a hellén benyomást a görög, hanem a görög elem 
mennyire lett úrrá a keleti felett, vagyis az építő 
hellének mennyit mertek belevinni művészetükből 
az ottani műemlékek közé ? Részletekben Strzygowski 
szerint igy áll a dolog. A kapupillérek síkdiszítése, 
mely átterjed a környező falra is (!), keleti eredetű. 
Ilyet találunk már a hettéta és asszír művészetben. 
Mschattaban újból felüti fejét, de hellén szellemben. 
A zik-zak-diszítő vonal keleti, de nem sajátosan keleti; 
már az egei-korban megvan a hellénben. Ez óriási 
formában megvan a Mschattabeli kapun, de előze-
tesen már megtaláljuk az antik oszlopok fölött és a 
párkányzat alatt. Ez a motívum először az antik 
építészetben nő naggyá, hogy utóbb Keleten sik-
diszítéssé válhasson. Továbbá egészen görögös a keze-
lés, erőteljesen szobrászi, árnyékot vető tornyolá-
sokban; görögök a rozetták, a melyek a zik-zak 
díszítés szögleteiben vannak. Igaz, hogy a rozetta 
ős-keleti, de a herosok korában vették át és egészen 
elgörögösítették. Görög az akanthus, palmetta, sőt a 
szőlő is, a melyek díszítő elemként szerepelnek; és 
mindenekfelett görögök a kis puttik, kentaurok és 
keselyük. Sőt maga a mű technikai megmunkálása 
sem keleti kézre vall. Igaz, hogy a sikdiszítés telje-
sen a síkba veszik el, mig a görög szobrászatilag, 
domborművesen szeretett dolgozni. Tehát görög vagy 
keleti? A keletiek megálltak a sikdiszítésnél, nem 
mintha az lényükhöz tartozó keleti érzés volna, hanem 
mert primitívek, a fejlődés fokán nem haladtak 
előbbre. A görög tovább ment és megteremtette az 
igazi szobrászatot, a mely miután elérte tetőfokát, 
visszahanyatlott primitív állapotába. Ennek is meg 
van a maga oka. A görög szobrászat igazi anyaga a 
márvány, eszköze a véső. Midőn hanyatlása korában, 
a hellénizmus napjaiban, márvány helyett agyagot 
munkál meg, elveszik érzéke a szobrászi formák, a 
domborúság iránt. Ha kőbe dolgozik, hasonlóan jár 
el. Véső helyett a fúró kezd szerepet játszani. De 
mégis görög marad. Az alakokat alávési és a fény 
és árnyékhatásból keletkező festőiséget teremti meg. 
Ám festői, nem színező, mint a keleti sikdiszítés, a 
mi lényegesen különböző dolog. A Mschatta-beli 
kapu ezen hanyatlási kor emléke, melyet a primi-
tívségbe visszasülyedő görög plasztika teremtett, s 
hasonlósága mellett lényegesen elüt a keletiek sík-
diszítésétől. Ez a görög szobrászatnak utolsó stílus-
formája. Mschattaban tehát szintén görög szellem 
uralkodik. 

Hol marad tehát Strzygowski erősen vitatott keleti 
befolyása? Hol a világi, hol az egyházművészetben? 
Azt hiszem méltányosság alapján a következőben 
foglalhatunk állást Strzygowski elméletével szemben. 
Úgy az antik, mint keresztény archeológusra nézve a 
császárság korabeli művészet hellén. Bizonyos mér-
tékben örömmel szemlélhetjük, ha ezen hellén művé-

szetnek provinciális változatait Rómában, Alexandriá-
ban, Antiochiában, Kisázsiában, Bizáncban kutatják. 
A mi azon túl lő, hibás, de nem értéktelen munka. 
Az ilyen fanatikus teória-gyártók a legszorgalmasabb 
kutatók, s rendszerint rengeteg új anyagot hoznak 
össze, mint épen Strzygowski is. De Vogúé gróf mun-
kássága óta (Les églises de la terre Sainte. Paris. 
1860. — La Syrie centrale. Paris. 1865.) úgy is alig 
történt valami ez irányban. Strzygowski egész váro-
sokat fedezett fel az első keresztény századból, a me-
lyeknek keresztény műemlékei felbecsülhetetlen érté-
ket képviselnek. De álláspontunkat nem változtat-
hatják meg. Strzygowski még tovább megy. Az ős 
Kelet befolyását nem csupán az ó-kori keresztény, 
hanem a bizánci, román stb. stílusokra is kiterjeszti és 
pedig nem mint itt-ott megtermékenyítő ideát, a mit 
mindenki megenged, hanem mint stílus alkotó, kizá-
rólagos tényezőt. A román szerinte nem más, mint 
ős-Kelet Nyugaton. S ebben van Strzygowski téve-
dése. De kutató érdeme elévülhetetlen. 

Egyelőre pedig semmi okunk sincs az ó-kori 
keresztény művészet antik-klassikus-hellén eredetétől 
eltérni. Fieber Henrik. 

Hofbauer szent faelemen élete alkonyán, (ix.) 
Sem a krimi missiót, sem a janowi terv meg-

valósulását szentünk nem érte meg. Halála után 
pedig egyikből sem lett semmi. De nem is lehetett 
valami, mert I. Sándor cár ugyan személyesen ke-
gyes hajlandósággal viseltetett a katholikus egyház 
iránt; hanem az orosz császári (caesaro-pápás) egy-
házkormányzati rendszer csökönyösen ellenzett min-
den katholikus haladást és térhódítást Oroszország-
nak bármely, legutóbb pedig lengyel területén.1 A «min-

1 A Jézus-társaságiakat ezen címen, mert hódítani mertek, 
üldözték ki Oroszországból. «Ich habe, irta Stanislaus Cholo-
niewski gróf Zacharias Wernernek még 1816. december 1-én 
Szentpétervárról, die Grundlage bezüglich des Klosters der 
Redemptoristen in Janow untersucht und mich in dem früher 
bereits mitgeteilten Gedanken befestigt, dasz in dieser Ange-
legenheit sehr langsam und vorsichtig vorgegangen werden 
musz. Die Jesuiten haben hier (in Petersburg) eine unvorteil-
hafte Vorstellung von allen Orden hinterlassen. (Miért ? Mert 
hódítottak.) Deshalb musz sich in erster Reihe die Regierung 
versichern und überzeugen, dasz die Redemptoristen sich des 
Jesuiten vorgeworfenen Proselytenmachens nicht schuldig 
machen würden. (Tehát, hogy életrevalóságukról lemondanak.) 
Hierzu ist unbedingt ein vollständiger Bericht über den 
derzeitigen Bestand dieser Genossenschaft in Polen nötig. 
Denn erst nach genauer Kenntnis aller Einzelheiten bin ich 
imstande, eine Antwort zu geben auf alle Einwendungen, 
sei es von Seite des Ministers, sei es von Seite des Metro-
politen Siestrzencewitz. (Tehát még ez is akadékoskodott!) 
Es scheint mir jedoch dasz, falls man Geduld und Ausdauer 
zu Hilfe nimmt, man alles werde erreichen können von den 
an sich zum Guten geneigten Personen. Es musz ihnen nur 
in einer ihrem Denken und Charakter angemessenen Gestalt 
vorgelegt werden». Innerkofler, 744. 1. 
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denható cár» ezúttal is a rendszer első szolgájának 
bizonyult. 

Alig hogy a bécsi kongresszus véglegesen meg-
hagyta Oroszországot éjszakkeleti Lengyelország békés 
birtokában, a muszka eaesoropapizmus ott azonnal 
megindította a katholikus egyház üldözését. Jellemző, 
ahogy a lengyelországi redemtorista missióra vonat-
kozó tervek meghiúsulását és a kezdetét vett orosz-
országi egyházüldözést egy kortárs és szemtanú, 
Caecilia Choloniewska szaléziána apáca együttesen le-
rajzolta : «Ez az alapítvány (a jonowi) úgymond any-
nyira szivén feküdt P. Hofbauernek, hogy maga is 
oda akart menni és kötelességének tartotta haladék 
nélkül a cselekvés terére lépni, hogy a szent célt 
mielőbb elérje. S az ügy kezdetben jól látszott in-
dulni; hanem a kormány, amely eleinte a tervhez 
hajlandónak mutatkozott, váratlanul aggályokat tolt 
előtérbe, amelyekből csakhamar nehézségek kelet-
keztek. P. Hofbauert minden kigondolható ürüggyel 
félrevezették s míg levél levél után ment ide-oda, 
drága idő mult el. A siker reménye nem szűnt meg 
kecsegtető lenni : P. Hofbauer szünet nélkül buzdí-
tott és levelet levél után küldött Lengyelországba 
s azokban késznek jelentette ki magát, hogy első 
jeladásra azonnal maga is odamegy. Hanem az 
Úristen számára más utazást rendelt s az ő halála, 
mely nemsokára bekövetkezett, a szerencsés sikerre 
nézve minden reményt eloszlatott. Podóliában két-
ségkívül még sok levél lappang Hofbauer atyától; 
én azokat elő nem terjeszthetem. (Mint a boldoggá-
avatás tanuja beszél.) Az a barbár mód és sietség, 
ahogy bennünket kaminicki kolostorunkból kiűztek, 
(innen az üldözés kezdete), lehetetlenné tette, hog}7  

valamit magunkkal hozzunk; kényszerítettek bennün-
ket, hogy mindenünk otthagyásával tüstént utazzunk 
el. Erőszakkal kiüldöztek bennünket Oroszország-
ból, hozzáadva a tilalmat, hogy oda többé vissza 
ne térjünk».1 íme az ok, a miért szentünk Lengyel-
országra vonatkozó forró vágyai nem teljesülhettek». 

Emberi keseriiések, isteni vigasztalások. 
Krisztus Urunk hatalmas erejű apostola, szent 

Pál apostol írja a korinthusiakhoz írt második levél 
elején, hogy őt Ázsiában oly szorongattatás (üldöz-
tetés és keserűség) érte, hogy még az életét is meg-
únta.2 Szentünk nem egyszer került ebbe a lelki 
állapotba. Rendjén kivül, rendjén belül egyik csaló-
dás a másikat érte. Csak egy ilyen ügyet legyen 
szabad a sok közül itt tüzetesebben megismertetni : 
a rendalapító Ligouri Altonz püspök boldoggáavatá-
sának az ügyét. Senki rendtársai közül ezt a meg-
dicsőülését a rendalapító atyának oly forrón nem 
óhajtotta, mint Hofbauer atya: de egyűttal senki 

i Innerkofler, 748. 1. 
3 Szent Pál saját szavai : Nem akarjuk, hogy ne tudjátok, 

atyámfiai, a mi szorongattatásunkat, mely Ázsiában történt, 
mi által mód nélkül megterheltettünk erőnk felett, úgy, hogy 
az életet is megúntuk». II. Kor. 1. 8. 

annak megvalósulására annyit, sürgetéssel, áldozat-
tal nem tett, mint ugyancsak szentünk. S mégis — 
különös dolog — senkit e boldoggáavatással kapcso-
latban annyi megaláztatás és keserűség nem ért, 
mint Hofbauer atyát. Miből igazán természetes szük-
ségességgel következett azután az, hogy senkinek Li-
guori Alfonz püspök (most már szent és egyházdoktor) 
boldoggáavatása annyi vigasztalás és félelmetes küz-
delmekben emberfeletti erősítést nem hozott, mint 
Hofbauer atyának. 

Lássuk a dolgot tüzetesen. 
Már előbb is említettük azt a visszás, bosszantó, 

tűrhetetlen, hogy ne mondjuk kiállhatatlan állapo-
tot, a melyben szentünket az ő kongregációjának 
római prokurátora, ügygondozója.1 P. Giattini terelte 
és tartotta. Akár mit írt, akár mit kért tőle szentünk 
a rend érdekében, a rend ügygondnoka még csak 
nem is válaszolt. Más könnyűvérű s állhatatlan em-
ber ilyen körülmények között kedvét vesztve veszni 
engedte volna az ügyeket, melyekkel azoknak hiva-
talból gondolni köteles gondnoka törődni se látszott. 
Ám nem így járt el Hofbauer atya. Az ő lelkében példa-
szerűen vált valóra a fenséges keresztény életrend-
hez fölemelt ember számára szent Páltól előírt élet-
szabály : hogy minden «Isten szeretetében és Krisztus 
béketürésében» történjék. 

így viszonzott szentünk, már eddig is többször 
tapasztaltuk, minden sérelmet, minden megbántást. 
Es így járt el mind végig. 

1815. év december végén a bécsi nuntius útján, 
tehát nem a rendi gondnoktól, megtudta szentünk, 
hogy a boldoggáavatás ügyében hatalmas lépés tör-
tént előre: a S. Rituum Congregatio kimondotta, 
hogy Liguori Alfonz rendalapító püspök boldoggá-
avatása ügyében «bátran lehet tovább menni». Jan. 
8-án 1816-ban e hírre örömtől repeső szívvel fogott 
tollat szentünk s mintha az ügyvezető részéről semmi 
sem történt volna, igazán «in charitate Dei et pa-
tientia Christi» írt levelet P. Giattininak, a ki pedig 
szentünknek leveleire már egyidő óta nem szokott 
válaszolni. Abban a levelében Hofbauer atya igaz 
sem haragot, sem tettetést nem ismerő angyaltiszta 
szívvel így ömlengett és kedveskedett a rend új 
gondnokával szemben az áhitva várt boldoggáavatás 
ügye körül : «Mink igen örülünk (az egész Alpese-
ken inneni kongregáció nevében irt) a mi áldott 
atyánk boldoggáavatásának szerencsés haladása és a 
decretum közlése felett, hogy most már nyugodtan 
lehet boldoggáavatásba fogni. írtam Passerat atyának 
Svajcba, hogy ő önöknek, az avatási eljárás 
költségeire, 25—30 aranyat küldjön. Mink itt semmit 
se tehetünk, mert kolostorunk sincsen». Folytatólag 
szentünk ezt azzal a további ténnyel okolta meg, 

1 «Dominus autem dirigat corda et corpora nostra in 
charitate Dei, et patientia Christi». A II. Thess. 3, 5. nyomán 
Lectio brevis a zsolozsmában ad Primam. 
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mert nemrég adott Bukarestbe 4000 frtot, Mindenét, 
a mije volt, odaadta. 0 már előre készült a rend-
alapító megdicsőítésére arcképeinek és könyveinek 
terjesztésével.1 Sehol semmi az elhanyagoltatás és 
semmibevevés felett. Szentünk gyengédségének nem 
volt semmi foganatja. 

Ámde szentünk nem volt az az ember, a kivel, 
bárki lett légyen az, könnyelműen és rendreutasítás 
nélkül packázhatott volna. De ő a rendreutasításban 
is rendet, módot és fokokat ismert és tartott be. 
1816. május 26-án kelt levelében P. Giattinihoz már 
a rendreutasítás irányában pedzi a dolgot, panasz, 
illetve szemrehányás alakjában. «Áldott atyánk bol-
doggáavatásának idejére s ünneplésére nézve ugyan 
semmi hírt sem kaptunk, mintha az bennünket nem 
érdekelne. Mi azonban örülünk annak és még jobban 
örülnénk akkor, ha legalább a jelentősebb ügyek 
közlésével a szeretet köteléke szorosabbra fonódnék. 
Én itt megteszek mindent, a mit lehetek, hogy 
boldogult atyánk tiszteletét terjesszem. Magánájta-
tosságokat tartunk, könyveket nyomatunk, képeket 
terjesztünk: mindezt azért tesszük, hogy Isten, az ő 
szolgájának, kinek oltalma alatt küzdünk, tisztelete 
által nagyobb dicsőségben részesüljön».2 

A szeretetre appelláló szeretettel teljes panasz és 
szemrehányás nem használt semmit.3 Erre szentünk, 

1 Zu Ehren des Seligen — saját szavai olaszból — liesz ich 
Bilder stechen, sechs in Duodez, verschiedene Tatsachen aus 
seinem Leben darstellend, eines in Oktav, das ich Euch einst 
zuschikte, und letzthin eines in Folio, das aber noch nicht 
fertig ist. Die «Besuchungen» (az Oltáriszentségre vonatkoznak) 
des Seligen sind auch ins Böhmische übersetzt worden, 
nachdem sie zuvor ins Deutsche, Polnische und Französiche 
übertragen worden waren. Innerkofler, 753. 1. 

2 Innerkofler, 754. 1. 
3 Hogyis használt volna, mikor már egy előbbi erélyes 

figyelmeztetés sem vezetett célra. Már 1816. jan. 3-án írta 
szentünk P. Giattininak a következő intést és figyelmeztetést : 
«A nuntius panaszkodik, hogy atyaságodnak én nem írok. 
Én biztosan tudom, hogy már többször irtam, a nélkül, hogy 
választ kaptam volna. írtam a szentséges atyának, írtam a P. 
Generálisnak, írtam háromszor Litta bibornok ő emjának 
írtam másoknak is, önnek is, az atyáknak is Spelloba, postán 
és alkalmilag, például kanonokok és Zamboni útján». «Merk-
würdig, mondja Innerkoller 755. 1. dasz diese Briefe des 
Heiligen fast alle noch erhalten sind». .lele, hogy Giattini 
részén rosszakarat (kevélység vagy irigységből fakadó) nem-
csak lappangott, de működött is. Világosan kitűnik az szen-
tünknek egy előbbi (1815. szept. 22-én kelt) leveléből Giatti-
nihoz, a hol meglepő, sértő barátságtalanságot, sőt mondhatni 
durvaságot vet a rendi prokurátor szemére : «Se Vostra Pe-
ternitá (így szól a szöveg eredetije) Rmä avrebbe secondato 
il mio piacere di venire a Roma (szentünk Rómába kívánt 
menni) invece di forrni dire bruscamente che non ci potrebbe 
dore da mangiare (azt a választ kapta, hogy enni sem fog 
kapni), adrei conto trovato maniera di procurargli saggetti 
in sufficienza, senza ch' io ne li mici soffero stati a carico 
alla casa di Roma ; (pedig ő a nélkül, hogy terliökre esett 
volna, szerzett volna nekik rendtagokat) anzi la medesima 
adresse pintosto anuto del utile. (Nem neki, ő nekik lett 
volna a dologból hasznuk.) Innerkofler, 756. 1. Most már 
nemde értjük szentünk fentebb előadott panaszát Róma, a 

a természeténél és Isten kegyelménél fogva egyaránt 
szellemóriás, nagy fensőbbségével és erejével újra 
tollat fogott s Giattinit s a többi élhetetlen olasz re-
demtoristát —• tiszteletet adva a kivételeknek — olyan 
rendreutasításban részesítette, a milyen egy szenttől 
telik ki. Gondolatmenete e levélnek magyarul ez : Szen-
tünk attól tart, hogy ez a levele Giattininak nem örömet 
fog okozni, hanem rosszul fog esni. De ő nem tehet 
róla. Idegenektől tudta meg a rendalapító atya bol-
doggáavatásának ügyállását. Képeket küldött Giatti-
ninak az alapítóról: azt sem tudja, megkapta-e! Főt. 
Zeidler római penitenciarius még több képet is fog 
vinni. Idegenek végzik, a mit neki Giattinival együtt 
kellene végezni. Különben az olasz testvéreknek nincs 
ám okuk büszkélkedni, hisz Rómában csak annyit 
tudni róluk, hogy — vannak, de oly semmik, hogy 
a legnagyobb jóakaratnak sem lehet rájuk akadni. 
Egyébiránt ő kéri testvéri imájukat s teljes tiszte-
lettel jóakaratukba ajánlja magát. Ahány mondat, 
annyi csipős intelem. A vége pedig egy lelki óriás 
porbasujtó suhintása. Breznaij Béla dr. 

A keresztények munkaélete Nagy JÇonstan-
tinus előtt. (ív.) 

S z e n t P á l é s az ú j - s z ö v e t s é g e g y é b i r ó i a 
m u n k á r ó l . 

3. A mi az Újszövetség többi íróit illeti, ezeknél 
a kézimunka szorgalmazása nem domborodik úgy 
elő, mint szent Pálnál. írásaikban más tárgyak ural-
kodnak; müveik Páléihoz képest igen rövidek és 
átlag nélkülözik a viszonyoknak oly beható meg-
világítását, mint Páléi. Csak szent János művei 
hasonló terjedelműek, de ezek közül is az egyik 
apokalyptikus jellegű, a másik evangélium; a mi 
még tőle van, részben bevezetés az evangéliumhoz 
(I. levél), részben apróság. Figyelemre méltó azon-
ban, hogy épen ő tartotta fönn Jézus mondását: 
Pater meus usque modo operatur et ego operor 
(Io 5, 17). Jogunk van föltételezni, hogy a kézi-
munkát ők is helyeslik s hogy ezt belefoglalják 
a jó cselekedetek fogalmába, melyekre részben Is-
tenért, részben felebarátainkért, részben a pogányok-
nak adandó példa kedvéért oly behatóan buzdítanak 
(Jac 1, 27; 2, 14 k.; 3, 17; I. Petr 2, 12, 15; 3, 6, 
11, 17; II. Petr 1, 10; I. Io 3, 16; III. Io 5; Apok 2, 
2. 5. 19. 26; 3, 1. 2. 8. 15). Júdás undorral beszél a 
víztelen felhőkről és az őszi, terméketlen (infructuosae), 
kétszer halott s gyökértelen fákról (Jud 12). Jakab 
elitéli azokat, a kik a törvényt csak hallgatják vagy 
épen bírálják, de meg nem teszik (Jac 1, 22; 4, 11); 

rómaiak s a Propaganda ellen, melynek elnökét, Jaluzzo 
bibornokot, az ő olasz rendtársai szentünktől elidegenítették. 
Giatlini sugallatai alatt az olasz redemtoristák tudni sem 
akartak Hofbauer atyáról s az ő buzgó rendtagjairól : «Man 
hatte die transalpinischen Redemtoristen in Italien einfach 
abgewiesen». Innerkofler, u. o. 
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rokonszenvesen védelmébe veszi a piszkos ruhájú 
szegényt, a ki bizonyosan magára hagyatva kezével 
kereste kenyerét, mikor a gazdagok a gyülekezetben 
eléje helyezik a fehérruhás és aranygyűrűs férfit 
(u. o. 2, 1 k.) ; példálózik a vásárral és kereskedéssel 
(u. o. 4, 13), sőt azt is mondja, hogy az arató mun-
kások visszatartott bére égbe kiált és Isten meg-
hallgatja (u. o. 5, 4). Péter inti a rabszolgákat, hogy 
necsak a jó és szelid, hanem a zsarnok uraknak is 
engedelmeskedjenek (I. Petr 2, 18); az asszonyokat 
is engedelmességre tanítja (u. o. 3, 1 k). 

A többi apostolról nem olvassuk ugyan, hogy 
hithirdető munkájuk közben kezük munkája után 
éltek volna. Mikor szent Pál a maga eljárását védi 
(I Cor. 9, 4 k.), azt a benyomást kapjuk, mintha ő 
nem venné igénybe az ellátásra való jogot, melyet 
más apostolok igénybe vesznek. De ebből még nem 
következik, hogy a többi apostol is közbe-közbe 
kézimunkára nem szorult. Határozott példánk azon-
ban nincsen. Csak azt tudjuk, hogy az apostolok egy 
csoportja még Jézus feltámadása után, de mennybe-
menetele előtt, ismét halászathoz látott (Io 21, 1 k.).1 

Annak, hogymás apostolokis néha kézimunkával keres-
ték kenyerüket, talán homályos emléke maradt az apok-
rif aktában. így Tamás apostol mint ács és építész 
szerepel, a ki fából ekéket, jármokat, kocsikat, hajó-
kat, evezőket és árbocokat, kőből pedig síremlékeket, 
templomokat és királyi palotákat készít ; Gundaforus 
indiai királynak azonban földi palota helyett meny-
nyeit épít (H N A. 481, 486, 487, 489 ; a Tamás-akták 
növekedő tekintélyéről E A L. 164 k.). János apostol 
egy fürdőházban rabszolgaként szolgált (Zahn, Acta 
Joannis, 1880. 15 k.). 

4. Végül néhány szót kell szólnom az állítólagos 
ős-ker. kommunizmusról. Még ha volt volna is va-
laha a keresztények között a szónak mai értelmében 
vett igazi kommunizmus, munka nélkül abban sem 
lehetett volna élni, legfölebb igen rövid ideig. De 
bizonyos, hogy igazi kommunizmus mellett a magán-
vagyon hiányzóit volna és a munka is a közszük-
séglet kielégítésére irányult volna. Szent Pálnál láttuk, 
hogy nem él a közösből, hanem a maga szükségletei 
kielégítéséről maga munkájával gondoskodik; bizo-
nyos tehát, hogy azon hitközségek, melyekben ő 
tanított, nevezzük őket pogány-keresztény hitközsé-

1 A mi az apostoloknak meghívásuk előtt való foglal-
kozását illeti, néhányról a kanonikus iratokból tudjuk, hogy 
halászok voltak : Péter, András, Jakab és János (e két utóbbi 
Zebedaeus fia, Mc 1, 16. 19); Péter, Tamás (Didymus), Natha-
nael, Zebedaeus fiai és két tanítvány (Io 21, 1 k.). Málé 
vámos volt (Mc 2, 14). Az Ap. Konstituciókban (II, 63) az 
apostolok magukat részben halászoknak, részben földműve-
seknek, részben sátorkészítőknek mondják. A középkor 
többet is vélt tudni. Egy kézirat szerint (antiqu. ras Chris-
tianissimi Regis num. 1789. 1026, Migne P. Gr. I. 755-6) Péter, 
András, Jakab és János halászok, Fülöp kocsis, Bertalan 
cultor pascui seu olerum sátor. Jacobus Alphaei lapicida 
arte, Máté vámos. 

geknek, nem éltek vagyonközösségben. Ezt Harnack 
is mint föltétlenül bizonyosat állítja. Maradnak tehát 
a zsidó-keresztény hitközségek, főleg a jeruzsálemi 
s ez is főleg a legelső időkben. Ezekről az Ap. Csel. 
tényleg ilyesmit állítanak: «Omnes etiam, qui crede-
bant, erant pariter et habebant omnia communia. 
Possessiones et substantias vendebant et dividebant 
illa omnibus, prout cuique opus erat» (2, 44, 45) 
és «Nec quisquam eorum quae possidebat, aliquid 
suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia . . . 
Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quot-
quot enim possessores agrorum auf domorum erant, 
vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant 
et ponebant ante pedes apostolomra» (4, 32. 34). 
Ebben Pfleiderer, Pftüger és mások valóságos kom-
munizmust látnak; Harnack azonban megiegyzi, hogy 
a különbség nagy, mert ez a vagyonközösség nem lépte 
túl az önkéntesség határait. Van rá azonban alapunk, 
hogy azt mondjuk: ez nem egyéb, mint az első 
keresztények nagy áldozatkészségének lelkes vázolása 
s a tények valóságos kommunizmusra nem engednek 
gondolni. Szent Péter Ananiást és Saphirát csak azért 
kifogásolta, hogy meg akarták téveszteni a hit-
községet, mintha mindenüket odaadták volna, de 
nem azért, hogy mindenüket oda nem adták, erre 
való jogukat elismeri : «Nonne manens tibi manebaf, 
et venumdatum in tua erat potestate?» (5, 4). Ezen 
elv melleit pedig vagyonközösségi kényszer nincsen. 
Mások más érveket is hoztak elő, de azokat gyön-
géknek tartom, ezt az egyet pedig elégségesnek. Hogy 
Barnabás vagyonáldozata külön megemlíttetik (4, 
36), aligha abban leli magyarázatát, hogy azt csak 
ő tette s mások nem; hanem bizonyosan azért em-
líttetik, hogy a később nagy szerepet játszó férfiú 
már itt kiemeltessék. Hogy az özvegyek étkezéséről 
vagyonközösség mellett nem lehet beszélni, mert 
akkor teljesen közös étkezést kellene fölvennünk, 
szintén nem áll meg; mert hogy 6, 1. özvegyétke-
zésről van-e szó, az kérdéses és ha arról volna is 
szó, vagyonközösség mellett is csoportokban kellett 
étkezni.1 Zubriczky Aladár dr. 

Létezik-e állományi változás? (i.> 
Ismeretes, mennyire lényeges az iskolás bölcse-

letben az állományi változás tana. Nem akarjuk állí-
tani, hogy ezen tan nélkül nem lehetne keresztény 
bölcseleti rendszert fölépíteni, bizonyos azonban, 
hogy a mely rendszer az állományi változástól elte-
kintene, esetleg ellene foglalna állást, nagyon külön-
böznék az iskolás bölcselettől, legalább a bölcselet-

1 Harnack, Wesen des Christenth. Leipz., 1903. 106. és 
Miss, und Ausbreitung.8 1906. I. 130—1. — Pfleiderer, Das 
Urchristentum.2 Berk, 1902. 480. — Pfliiger, Socialismus der 
Kirchenväter.2 Zürich, 1907.1. — Baumgartner, Kommunismus 
im Urchristentum (Zschr. f. k. Theol. 1909. 625—45); ez a 
cikk a szentatyáknak idevágó nézeteit is megvilágítja. 
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nek nagy terén és elég sok kérdésében kellene vele 
szemben állást foglalnia. A materia prima és a forma 
substantialis mindmegannyi alapkövei az iskolás 
bölcseleti rendszernek, sőt — az iskolás dogmatiká-
nak is, mert az állományi változás tana jóformán 
nem egyéb, mint a materia prima és a forma substan-
tialis féle tannak a fizikai jelenségekre való alkal-
mazása. Nem akarjuk most az összes idevágó érve-
ket földolgozni, hanem csak egy, természettudományi 
alapon kifejtett modern érvet hozunk föl, és egy 
ugyancsak természettudományi alapon álló ellen-
érvet állítunk vele szembe. Tesszük ezt azért, mert 
ha manapság természettudományi érvvel lehet vala-
mit némileg igazolni, a másik félen pedig nincsenek 
ilyen érvek, igen sokan már eleve a természettudo-
mányok javára döntöttnek tartják a kérdést, az ezek 
iránt való sokszor nagyon is túlságos hódolatból. 

Tételünkhöz visszatérve előrebocsátjuk az isko-
lás bölcselet tanítását. Szerinte minden test két lénye-
ges részből: az első anyagból (materia prima) és az 
állományi alakból (forma substantialis) áll. Az első 
anyag teljesen potentialis jellegű, inkább korlátozó 
tulajdonságai vannak, míg a testnek összes tényleges-
sége az állományi alaktól van. Ezen alapra támasz-
kodva új vegyületek létrejöttét akkép magyarázzák, 
hogy az első test materia prímája megmarad, de 
elveszti állományi alakját, a melynek helyébe egy új 
állományi alak jön. Van azonban az iskolás bölcse-
letnek egy teljesebb állományi változás tana is. Ezen 
tan szerint lehetséges, hogy a test állományainak 
nemcsak egy része t. i. az állományi alak semmisül 
meg, hanem az egész állomány: a forma és materia 
megsemmisülnek, illetőleg helyükbe lép az új állo-
mány, de ezen második állomány nem fejleszti ki 
saját tulajdonságait — accidenseit — hanem fönntartja 
az előbbi állomány járulékait. Ezen második tant 
alkalmazzák az egyház azon tanítására, mely szerint 
az Eucharistiában a kenyér és bor lényege átválto-
zik Krisztus testévé és véréve. Mint ez utóbbi tanból 
látható, az állományi változás tana nem egészen 
közömbös a dogmatikára nézve, bár az is igaz, hogy 
vannak, akik nem az iskolás bölcselet értelmében 
magyarázzák a consecratiónál történő átlényegülést. 
Kérdés tehát: 

Bebizonyítható-e a modern chemia segítségével 
az állományi változás tana? 

Nézetünk szerint igen. A vegyületek keletkezése-
kor a következő tüneményeket észlelhetjük: A két, 
esetleg több elem egyesül, hőtünemények keletkez-
nek és új tulajdonságokat vesznek föl. Vegyük a 
legmindennaposabb vegyület keletkezését : a vizét. 
A víz képlete: H20. Ismeretes, hogy a hydrogen a 
legkönyebb elem és azért atomját egységnek szokták 
fölvenni. Az oxygen 16-szorta súlyosabb. Egy oxygen 
atom a jelen esetben leköt két hydrogen atomot. 
A víz molecula súlya tehát 18. 

Mikor szabad állapotban levő elemeket megfelelő 

arányok szerint egyesítünk és új vegyület származik, 
a vegyületen kívül még hő is szabadul föl, vagy 
esetleg általuk elnyeletik. Ezen hőt a szaktudósok 
képződési hőnek nevezik. Minden vegyületnek meg-
van a jellemző képződési hője. A víznek képződési 
hője 684 Kaloria. Tekintve azt, hogy a hydrogen 
van mint mérőegység fölvéve, és az oxygen atom-
súlya a hydrogenhez van viszonyítva, szinte a dolog 
természetéből következik, hogy a vegyüléskor előállott 
képződési hőnek létrehozásához az egymáshoz való 
viszonyuk szerint járultak az elemek, amit különben 
azon körülmény is megerősít, hogy a nagyobb atom-
súllyal bírót több energiával birónak kell tartanunk, 
miat a kisebb atomsúllyal birót. Megerősíti ezt azon 
törvény is, mely szerint az energia egyenes arányban 
áll a hővel: a mindennapi életben is azt mondjuk, 
hogy pl. egy köbméter vasban nagyobb az energia, 
mint egy köbméter tollban. Ha tehát a H2 + O = 684 
K. képletből ki akarjuk számítani, mekkora szám 
esik a hydrogenre, összeadjuk az atomsúlyokat, a 
melyek összege a jelen esetben 18; evvel elosztjuk 
a 684-et, miáltal hányadosul kapjuk a 38 számot. 
Ez képezi a víz képződési hőjének relativ alapegy-
ségét, amely egy atomsúlyra esik. Mivel pedig a 
hydrogen két atommal járul a vízképzéshez, a mi 
két atomsúlynak felel meg, azért a hydrogen által 
létesített képződési hő 76 K. De miért tesszük mi 
ezt szóvá? 

Nagyon egyszerű és világos oka van ennek. Ha 
nincsen állományi változás, akkor lia ugyanazon 
hydrogen atomot, mely most a víz alkotó elemét 
képézi, más vegyület pl. sósav H. Cl. alkotó részévé 
tesszük, összes alapsajátságait átviszi a másikba, a 
hol ugyanoly mértékben hatnak mint az előbbiben, 
hacsak különös okok meg nem másítják. A sósavnak 
elemei hydrogen és chlor; mindegyikből egy atom 
egyesül. Képződési hője: 220 K. A chlor atomsúlya 
35'5. A sósav molecula súlya tehát : 35"5 + 1 = 36"5. 
Ha 220-at elosztjuk a 36'5-el, megkapjuk, hogy egy 
atomsúlyra, vagyis egy hydrogen atomra mennyi 
képződési hő esik. 220:36-5 = 6. A sósavnál tehát a 
hydrogen atom csak 6 K. fejleszt. 

Az ammonia képlete: H3N. Képződési hője 120 K. 
A nitrogen atomsúlya 14 lévén, az ammonia molekula-
súlya, vagyis az elemi atomsúlyok összege 17. Egy 
atomsúlyra tehát 1 2 0 : 1 7 = 7 K. esik. Áttekinthetőség 
kedvéért állítsuk táblázatba az előadottakat: 

V e g y ü l e t e k : 
Sósav Víz Ammonia 

Képlet H Cl. H2 O. H3 N. 
Hydrogen atom-

súly 1 1 1 
Második alkat-

rész atomsúlya Chlor =35-5 Oxigén = 16 Nitrogén = 14 
Összes atomsúly 36*5 18 17 
Hydrogen képző-

dési hője ... 6 egy atomból 38 7 
Másik elem kép-

ződési hője . . . 214 608 99 
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Mint látható a sósavnál a hydrogennek egy 
atomsúlya van, a viznél 2, az ammóniánál 3. A képző-
dési hő a sósavnál 6, a viznél 38, az ammóniánál 7. 
vagyis ugyanazon hydrogen atom, mely a sósavnál 
(i K. hőt fejleszt, a víznél egész máskép viselkedik, 
mert az előbbinek hatszorosánál is több hőt fejleszt, 
míg az ammóniánál ismét csak 7 K. fejleszt. Honnan 
van ez? Ha tagadjuk az állományi változást, lehe-
tetlen más okot felhozni, mint hogy a másik alkat-
részek közül az egyik alkalmasabb volt a hydrogen-
ből nagyobb képződési hőt kicsalni, mint a másik. 
Ámde önként megdől ezen állítás, ha tekintetbe 
vesszük azon igazságot, mely szerint ha 2 súlyrész 
hydrogent 2 súlyrész oxygennel keverünk, csak egy 
súlyrész oxygen fogja a hydrogennel a víz képződési 
hőtüneményeit létrehozni, pedig az oxygen ugyan-
csak alkalmas arra, hogy a másik hátralevő oxygen 
atomot a saját képződési hőjének emelésére fordítsa; 
mégsem történik, a mi világos jele, hogy nem a 
másik alkatrész kisebb-nagyobb tüzet kicsaló alkal-
matossága okozza a hydrogennek különböző képző-
dési hőjét, hanem a két elemtől legalább bizonyos 
részben független valami, amit mi állománynak 
mondunk. 

Mi következik ebből? Az, hogy van állományi 
változás, mert a képződési hőnek keletkezését atomista 
alapon, ha a már általánosan elfogadott és bebizo-
nyított törvények alapján állunk és belőlük helyesen 
következtetünk, nem lehet megmagyarázni. 

Hogy a képződési hő keletkezése teljesen független 
az atomoktól, illetve nem az atomok gerjesztik, 
mutatja azon tény, hogy bizonyos összetételeknél 
nemcsak nem képeznek hőt, hanem még a környe-
zettől vonnak el hőt ugyanazon elemek, a melyek 
más összetételben hőt fejlesztenek. Pl. N20 képző-
dési hője — 180. Mindez eléggé bizonyítja, hogy a 
chemiai vegyiilés valóságos állományi változás, mert az 
alkotó elemektől független új tünemények lépnek föl. 

Ugyanezt máskép is be lehet bizonyítani. Isme-
retes, hogy a víz képlete H20. A hydrogen is, az 
oxygén is oly természetű gázok, a melyek csak igen 
alacsony hőfoknál, körülbelül — 140—150° és igen 
nagy nyomás mellett lesznek folyékonyakká. Ha eze-
ket az igazi gáznemű testeket az említett arányban 
összeadjuk, minden lehűtés és nagyobb nyomás 
nélkül lesznek folyékonyakká. Ezt szintén nem lehet 
megmagyarázni atomista alapon. 

Atomista szempontból egy dolgot lehet fölhozni, 
hogy t. i. az elemek érintkezésekor atomhőjük valami 
okból kilöketik, tehát előttünk úgy tűnik föl, mintha 
hő fejlődnék. 

Ezen ellenvetés azonban nem állja meg helyét, 
mert, mint föntebb láttuk, vannak olyan vegyülések 
is, a mikor inkább a hőfogyasztás tüneménye áll elő, 
a mi bizonyítja, hogy atomhő nem löketik ki; más-
részt pedig, hogy ezen lehűtés igazi oka nem az 
alkatrészekben keresendő. 

Egy másik érv, a mely ezen állományi változás 
mellett bizonyít, az elemeknek és a belőlük származó 
vegyületeknek összehasonlításából vonható. 

Ha égő gyufát vízgőzzel telített helyre tartunk, 
az rögtön kialszik; de ha hydrogennel vagy oxigén-
nél telt helyre tartjuk, nemcsak hogy nem alszik ki, 
hanem ellenkezőleg úgy a hydrogent mint az oxygent 
meggyújtja. Míg tehát ugyanaz a hydrogen vagy 
oxygen, mely a vizet alkotja, tűz ellenes, addig ugyan-
azon hydrogen vagy oxygen szabadon égést föntartó 
elem. 

Atomista alapon ezt szintén nem lehet megfejteni. 
Állításunk helyességét különben maga a chemia 

is elismeri, még ha az illető chemikusok atomisták 
is. Than Károly ezeket írja : «A víz electrolizisekor 
az oxygen kétféle alakban válik ki a vízből, neveze-
tesen nagyobbrésze mint közönséges oxygén (02), 
kisebb része pedig mint ozon (03), mely utóbbinak 
szintén alkatrésze az oxygen, de a melynek phisicai 
és chemiai sajátságai teljesen elütök a közönséges 
oxygen gáz sajátságaitól. Ha a vízben alkatrészként 
szereplő oxygen sajátságait a szabad oxygen saját-
ságaiból akarnók megítélni, zavarba jöhetnénk, vájjon 
a közönséges oxygennek vagy az ózonnak sajátságait 
tulajdonítsuk-e neki ? De a tapasztalással is ellentétbe 
jönnénk, mert a testek chemiai változását épen az 
jellemzi, hogy ily változás után a keletkezett új test-
nek minden phisicai és chemiai sajátsága más, mint 
azon testté, a melyből keletkezett».1 

Ebből látható, mennyire téves Pécsi Gusztáv 
következő véleménye: «Valamint minden egész csak 
részben különbözik részeitől, így a víz is különbözik 
az oxygentől és hydrogentől, a mennyiben azokat 
külön vesszük; de a víz semmiesetre sem több vagy 
magasabb mint O + H2. A ki már folyékony oxygent 
látott, ezen nem fog csodálkozni.»2 

Than Károly ugyon védi az alkatrészek azonos-
ságát, de hogy ebből következik-e kényszerítő kö-
vetkezetességgel az atomismus és az állományi válto-
zás tagadása, majd alább fogjuk látni. 

Kaszás Rajmund. 

B e r l i n . A német protestáns gondolkodás megbasonlá- J^ayházi 
sáról igen érdekes könyvet i r t és adot t ki Karl Rieder 
p ro tes táns tudós . É rdekes ez a könyv azért is, mer t szer-
zője von Keppler ro t tenburg i püspöknek , a h í rneves 
ka tho l ikus í rónak a ján lo t ta , még pedig hálából azért, 
hogy a p ro tes táns szerző a ka tho l ikus püspök regensburgi 
homi le t ika i ku rzusábó l nagyon sok jó t tanul t . A könyv 
c í m e : A ma i p ro te s t an t i zmus benső egyházi válsága. 
Tá jékozásu l az evangel ium m o d e r n p red iká l á sának kér -
désében. É r d e m e ennek a k ö n y v n e k a többi közöt t az 
is, hogy a mi néme t m u n k á k n á l r i tkaság, igen világos. 
Bizonyí tékokkal való fölszereltsége pedig szintén p á r j á t 
r i tkí t ja . 

1 A kísérleti chemia elemei I. köt. VI. Az alkatrészekről. 
2 Pécsi : Cursus Brevis vol. II. cap. I. art. IV. Th. X. 
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Megállapítja szerző azt, hogy a német protestantiz-
mus köréhen háromféle áramlata a gondolkodásnak 
külömböztethető meg a kereszténység legfőbb fényeinek 
és tanainak felfogására nézve. Mondhatni, hogy ahány-
féle az áramlat, annyiféle világnézet áll egymással szem-
ben. Szerző ezt a három egymással küzdő áramlatot, 
következő nevek, illetve címek alá foglalja : a régi bit, 
a pozitív-modern hit és a szabadelvű modern hit áram-
lata vagyis irányzata. 

A régi hit követői hisznek a természetfölötti kinyi-
latkoztatásban, hiszik a Szentírás isteni eredetét, a csodát, 
Krisztus istenségét. A másik két áramlat e miatt a régi 
hitüeket maradiaknak stb. csúfolja. 

A positiv-modernisták gondolkozásukra nézve már 
jó messze esnek balra az ortliodoxoknak nevezett ó-pro-
testáns hitűektől. A pozitív-modernisták azt mondják 
magukról, hogy ők az aranyhófehéruton járnak : ők épp 
oly konzervatív egyházias érzelműek, mint az óhitűek 
egyfelől, másfelől azonban a mai áramlatokkal is szá-
molniok és a legmodernebb véleményeket is figyelembe 
kell venniök. Szóval, ezek a mai protestantizmus két-
kulacsosai. Ebben az áramlatban magában két irányzat 
külömböztethető meg : az egyik inkább pozitív, vagyis 
inkább az óhitűek felé hajlik, a másik inkább modern 
akar lenni, vagyis a modernizmus felé hajlik. Ennek a 
két iránynak képviselői jelenleg Seeberg és Kaftan. Mind 
a kettő a lelkipásztori téren vezérkedik, az egyik inkább 
jobbra, a másik inkább balra terelve a szellemeket. Kaf-
tan megírta «A régi modern theologiá»-ját és abban a 
szabadelvű modern áramlat felé evez. Seeberg «Német-
ország» cimű konzervatívabb irányban halad. 

A harmadik áramlat a szabadelvű modern áramlat, 
a legnépesebb, leghangosabb, legvakmerőbb. Ez a pro-
testantizmus szellemének legkövetkezetesebb kifejezője. 
Két főelve vagyon : teljes individualizmus a vallásban és 
teljes relativizmus a históriában. Ebből a harmadik 
áramlatból merítették a katholikus vallástói elszakadt 
francia és egyéb modernisták az ő önmegbámuló «tudo-
mány»-ukat. 

A mi ezt a harmadik áramlptot illeti, annak, mint 
ismeretes, Harnack a fővezére. Mellette vezérkednek még 
a többi között Friedrich Naumann, Olto Baumgarten, 
Friedrich Niedergall "s a népies irodalom terén különö-
sen Gustav Freussen. 

Nagyon csalódnék az, a ki azt hinné, hogy a német 
protestáns gondolkodásnak ez a harmadik áramlata 
valami bámulatosan egységes és összhangzó, vallási meg-
győződést termel. Épp ellenkezőleg. Steinmann e tekin-
tetben megállapította azt, hogy «a protestantizmus egy-
más ellen való háború, a melyben senki sem érti meg 
a másikat és így mindenki bábeli nyelvzavarban találja, 
érzi magát». 

Ha pedig a velejét keressük ennek a bábeli hit- és 
nyelvzavarnak, megtaláljuk azt is, még pedig, a mint 
mondja, az «egyházi gyakorlatnak» szolgálatába szegő-
dött egyik «Monatsclirift»-ben, igy : «az orthodox néze-
teket Istenről, Szentháromságról, a Bibliáról és eredeti 
bűnről, az imádságról és meghallgattatásáról, a kereszt-
ségről, az Oltáriszentségről, e két szentség hatásáról, Jézus 
Krisztusról magáról és az ő istenségéről, a csodákról és 
a természet törvényeiről mi a szabadelvű modernisták 
úgy tekintjük és kezeljük, mint a prehisztorikus kor 

valamely meséjét s ily eljárás útján világosan (?) kitű-
nik az, mily mélységes mély árok választja el őket más 
elbeszélésektől». 

Ez a modern protestantizmus quinlessentiája. Okos 
ember bizonyára nem fog kérni belőle. —y —la. 

A tá r sada lom. Az emberiség művelődésének és Jro(Ja 
gazdasági éleiének fejlődése. Stein Lajos, berni egyetemi . 
tanár szerkesztése mellett irták Tegze Gyula, Heller l o m ' 
Farkas, Mádav Andor, Meszlény Artúr, Ferenczy Árpád. 35 
szövegképpel és 22 műmelléklettel. Budapest. Athenaeum. 
692. oldal. Ara? 

Megjelent a Műveltség Könyvtárának VI. kötete : 
A Társadalom. Miután elolvastam részletenként e hatal-
mas oktávkötetet, felüdítésül elővettem Cathrein «Moral-
philosophie» cimű munkáját és átnéztem a «Gesellschaft»-
ról írt fejezetét, hogy az evolutionista materializmus 
gondolatvilágából kis ozonos levegőt szívjak. 

Az előszóban azt mondja valószínűleg a szerkesztő, — 
mert aláírva senki sincs—, hogy «a műben szigorúan 
tárgyilagos alapra helyezkedtek, minden politikai irány-
zatot kerülve. Az igazságot, bárhol is találták, elfogad-
ták, míg pártirányzatokat, ha még oly tetszetős alakban 
is jelentkeztek, kérlelhetetlenül mellőztek». 

Hogy mi az a tárgyilagos igazság, azt természetesen 
az irók világnézete állapítja meg, arról pedig tudjuk, 
hogy az nem mindig helyes alapja az igazság utáni 
kutatásnak. A szerzők ennek a bevallott célzatuknak 
híven meg is feleltek, mert «kérlelhetetlenül mellőzték» 
a pártatlan tudományt, az igazság elfogulatlan keresését. 

Ennek az állításomnak bebizonyítására két feltűnő 
jelenségre akarok hivatkozni. Sehol sem találtam forrás-
munkák idézését. A szövegben történik hivatkozás néhány 
szerzőre, de a mű pontos felemlítése nélkül a vonás 
alatt sehol. A másik jelenség, hogy Méray Horváth 
Károly, Jászi Viktor, Harkányi Ede, Révai Sámuel, 
Somló Bódog és egyebek mellett1 hiába keressük 
Prohászka, Giesswein és Majláth József gróf nevét. Concha 
Győzőnek megkegyelmeztek, «Politikáját» még sem 
hallgathatták agyon, Lubrich Ágost «Társadalom tudo-
mányá»-ról kiírták, hogy «kivonat». Ezt bátran elhallgat-
hatták volna. Ez aztán a tendencia nélküli tudomány. 

Az agyonhallgatás politikáját a keresztény feminiz-
mussal szemben is gyakorolják. Schwimmer Róza és 
Glücklich Vilma neve2 megérdemli, hogy a feminista 
mozgalom vezetői gyanánt megemlítessenek ; Rosenberg 
Auguszta csodálatosképen kikerülte az agyonhallgatást. 
Ámbár keresztény gondolkodású, de érdemei a magyar 
nőegyesület szervezése körül igazán figyelemre méltóak. 
Mellettük azonban Farkas Edith, Korányi Sarolta, Rejtő 
Sándorné, Wüsztner Henrikné nevét még csak meg 
sem pendíteni, a tendenciózus mellőzés vádját ki nem 
kerülheti. 

Feltűnt még nekem, hogy a mű ritkán idéz, szó 
szerint ma jdnem soha. Néha a szövegben történik allúzió, 
a szöveg vonása alatt soha, pedig oly tudományos 
munkában, mint a milyennek ez a sorozatos vállalat 
készült, ennek meg kellene lennie. 

A mű különben három részre oszlik. Bevezető után 

i 87. 88. old. 2 596 old. 
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(1—88 old), az I. rész tárgyal a Társadalmi létről és 
társadalmi működésről (91—382 old), a II. rész a Társa-
dalmi fejlődésről (385—534 old) a III. rész pedig 
a Jelenkori társadalmat taglalgatja (537—640 old.). 
Mondhatom, hogy rengeteg anyagot ölel fel e kötet, 
roppant sok kérdést érint e munka. Igen helyes, hogy 
ezt a sokoldalú anyagot kisebb felosztású cikkekben 
tárgyalja, az ember hamarább igazodhatik el, ha vala-
mit keres. Minthogy több szerző irt e munkán az eset-
leges ismétlődések kikerülhetők nem voltak. 

Kis keretű ismertetésemnek nem lehet célja, hogy 
az egyes tételekkel behatóan foglalkozzam. Hogy a 
materialista evolucio különösen a II. részben nyilvánul, 
a melyben a társadalom fejlődését tárgyalja, az a dolog 
természetéből és az irók világnézetéből önkényt követ-
kezik, pl. a vallásos érzület (472 old.) az erkölcs (484 
old.), a jog (494 old.) fejlődése. Az I. részben a szabad 
akaratnak ha nem is nyilt tagadása, de determiniszti-
kus felfogása az, a mi a társadalom alapfogalmának 
megállapításában máris homlokegyenest ellenkező néze-
ten talál bennünket. Nem is tárgyalhatnánk tovább, 
mert nincs közös talaj, a melyen eszmecserébe bocsát-
kozhatnánk, lia a műben az elvi ellentétektől eltekintve 
különben értékes dolgokat nem találnánk. Érthető 
különben álláspontunk. A «Társadalom» azt mondja : 
Nincsen a szó-szoros értelmében szabad akarat, mi meg 
igenis valljuk, hogy nélküle erkölcsi tény nem lehet; 
ők logikusan tagadják a beszámítást, az erkölcsi világ-
rendet a hatalom, az erőszak, nem pedig a lelkiismeret 
sokkal hatékonyabb bilincse által védettnek hirdetik, 
a család, a köz, a társadalom, a jog, a törvény az 
állam szerintök külső tényezők összeműködéséből szár-
mazik, a keresztény sociologus ugyanezen javakat pedig 
a természetbe oltott, magasabb rendeltetés után törekvő 
benső erőparalellogrammákból, a természet és kegyelem 
összehatásából — átérzi és átéli : ime itt az áthidal-
hatatlan ellentét. Szerintök az ember csak állat, az agy 
a lelke; szerintünk magasabb állat, mert nemcsak agya, 
hanem lelke is van ; szerintök a család, a köz-, a társa-
dalom — moszatok vagy korallok összetalálkozása, vagy — 
állati összeállás, szerintünk öntudatos keresés után 
létesülő erkölcsi alapon álló kapcsolata a homogen 
elemeknek. Ott az emberi asszociatióban is állati társa-
dalmat látnak, mi a szellemi vonatkozásokat legalább 
is keressük. 

Materiális életfelfogásuk dokumentálására különösen 
«az állati társadalmak» cimű fejezetben nyílik alkalom. 
Itt is beszélnek lélekről, sőt az állatoknak oly lelki 
tehetséget tulajdonítanak, a melyek arra irányoznak, 
hogy az ember lelke és az állat lélekszerüje között a 
a lényeges különbséget lehetőleg elmossák ; úgy tünte-
tik fel a dolgot, hogy az embernek is van lelke, a 
a fejlődés folytán alkalmazkodóbb, mint az állaté, de 
az őslélek az állati. Innét a párhuzamok, a családi 
művészi, nemi, szellemi élet terén.1 

A társszerzőket a társadalom materiális alakulásá-
nak, fejlődésének gondolata egyesíti, ellenmondást 
egyiknél sem találunk. 

A munka tónusa a legmodernebb, kár, hogy a 
társadalomnak csak egyoldalú képét nyújtja. Materialista 

1 16. 17. 19. 24. old. 

gondolkozású sociologusainknak nagy élvezetet szerez, 
tájékozatlan laikusokat megtéveszt, a keresztény hivő 
sociologust minduntalan ellenmodásokra készteti. 

Gallovich Jenő dr. 
* 

Az életfi losofia p roblémái . Irta Szitnyai Elek. 
Budapest, 1911. 314 1. Ára 8 korona. 

Szitnyai tanár már több munkát irt, jobbára filo-
zófiai tartalommal. Jelen müve is odatartozik s tárgyá-
nál fogva a legnagyobb müve ; nem kevesebbet tűz ki 
maga elé, mint az emberi élet célját s a boldog élet fölté-
teleit megállapítani a mai tudomány s névszerint a 
mai filozófia felfogása alapján. 

Rengeteg anyagot hord össze s számos Írónak ide-
vonatkozó nézetét boncolgatja, hogy leszűrje, megala-
pozza a magáét, mely úgy hangzik, hogy : az egyéniség 
kifejlése az élet főcélja, a mértékegység pedig hozzá : 
az egyéni és szociális élet lehetősége, az egyéni és 
szociális élet lehető legmagasabb fokra való emelése. 
«Ez a mértékegység fogja megmondani, mi az emberi 
élet célja, mi a jó, a rossz, a szép, a rút?» (48—9. 1.) 

A ki hozzászokott a filozófiai munkához, az ész-
kutatáshoz, melynek feladata a tünemények mögött rejlő 
mélységekbe való hatolás, vagyis az okozatok közelebbi 
s távolabbi okainak keresése és megállapítása, annak 
azonnal feltűnik a főcél ilyen kitűzése s melléje ilyen 
mértékegységnek a megállapítása. Micsoda cél ez s 
micsoda egység, melyhez ezt a célt mérni kell, ha a 
legfőbb dologról : az emberi életről van szó ? Ilyen hatá-
rozatlanul nem szokott a filozófia beszélni: ez a benyo-
más motoszkál mindjárt az első hallásra fejünkben. 

Érezzük a mélyebb, a konkrétebb megállapítás hiá-
nyát ; nélkülözzük a közelebbi, a távolabbi s a végső 
cél között való megkülönböztetést, a mit ha valahol, 
úgy ennél a főbenjáró kérdésnél feltétlenül szem előtt 
szükséges tartani. A szerző, úgy látjuk, nem érezte ennek 
a megkülönböztetésnek szükségét, hanem hirlapirói 
könnyedséggel s felületességgel foglalkozik müvének 
ezen centrális kérdésével, azonképen, mint a hogy arról 
amúgy hozzávetőlegesen a köznapi laikus szokott be-
szélni, a kit rendszerint csak a közelebbi célok, a ma 
és holnap érdekelnek. 

Persze ahhoz, hogy az élet céljáról — siron innen, 
siron túl — érdemleges nézetet lehessen alkotni, előze-
tesen egy más határozott felelet szükséges arra nézve : 
mi az ember? A szerző nem veti fel ezt a kérdést, nem 
is tisztázza; de műve folyamán látjuk, hogy testből és 
lélekből álló embert nem ismer el, neki az ember csupán 
«agyvelő, vér, idegek és izmok, az agysejtekbe lerakott 
különféle dispositiók» ; «az ősök testi és lelki tulajdon-
ságai különféle combinatiókban a születés által az utó-
dokba szállanak« (26.1.) ; szerinte »az agykéreg egy nagy 
területe arra van berendezve, hogy a különféle ingereket 
felvegye, megérezze, képzetek alakjában megtartsa, végre 
feldolgozza» : a minél fogva «képzeteink, gondolataink és 
összes ismereteink az agysejtekben vannak felhalmozva.» 
(123—4. 1.) E szerint pozitivista ő, mint Pauer Imre. 
Substantialis eszes lelket nem ismer el. Ebben az egy-
ben, úgylátszik, nem támad kételye ; odáig se jut. hogy 
legalább észrevegye a tényt, melyről Alexander Bernát 
írja : «hacsak némileg kritikailag gondolkodunk, át kel-
lene látnunk, hogy az agyvelő anyagi változásai és a 
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velők járó lelki jelenségek a legszorosabb kapcsolatban 
vannak ugyan egymással, de hogy ez mégis merően 
különböző két rendje a jelenségeknek, melyek nem hason-
lítanak egymáshoz és melyekről még tudomást is külön-
böző uton-inódon szerzünk». (Az ember. 1905. 607. 1.) 

A ki így gondolkozik az emberről, annál az élet 
végső céljának a kitűzése is csak olyan gondolomformán 
történhetik, mint szerzőnknél. Nem ismervén el a lel-
ket s vele halhatatlanságát, a mechanikus emberi élet 
végső célját is csak a föld szűk határai között, itt a 
korlátolt létben keresheti. A mint határozottan mondja 
is : Öntudatos életünknek végleges megszűnése, meg-
semmisülése : a halál. (297. 1.) 

Ebből az alaptételből a szokott logikával az követ-
keznék, hogy Szitnyai az egyéniség kifejlését — a főcélt — 
okvetlenül az epikureismus, mint a mechanikus élet 
egyetlen lehetséges célja felé fogja irányítani. Ha meg-
semmisülünk, akkor ezt az arasznyi létet meg kell 
édesíteni, a mennyire s a hogy csak lehet ! 

Csodálkozásunkra nem ez következik Szitnyai expo-
sitiójában, nem így gondolja az egyén kifejlését, a miért 
nem is tudjuk megmondani, hogy az emberről vallott 
«pozitív» felfogása mellett tulajdonkép kit, mely böl-
cseleti irányt követ fejtegetéseiben? Az élet központjá-
ba a minden cselekedetünket irányító elvként : az 
erkölcsiséget, az önmegtagadást állítja s vannak olyan 
részletei, a hol erről, valamint az önzés ellen oly keresz-
tényiesen beszél, akár egy elmélkedő szerzetes. 

Hogy alap nélkül épít; hogy mindennek : vágyaink-
nak, akaratunknak általa annyira ajánlott alkalmazko-
dása az erkölcsiséghez az ő praemissái mellett a levegő-
ben lóg, azt ő nem érzi ; azt sem, hogy mennyire gyen-
gék a motívumai még ahhoz a zagyva értelmezéshez is, 
a hogy az erkölcsiséget felfogja. Csak a bolond lesz ön-
megtagadó, ha itt mindennek vége van. 

Azt látjuk s elismerjük, hogy még ebben az ú. n. 
vallástól független moráljában is külön uton akar járni 
Kanttól, Schoppenhauertől, Mengertől, sőt még az általa 
legjobban tisztelt Spencertől is. Elégnek tartja a morali-
tást az egyén érdekével és a közérdekkel megtámogatni ; 
de azt már nem látja, hogy az élet ép az ő alapján 
kacagja álmodozásait. 

Csodálatos ellenmondás van tehát alapelvei s művé-
nek a zöme, az emberi cselekvések erkölcsös elbírálása 
között. Nem tudom ezt máskép értelmezni, mint abból, 
hogy gyermekkorából erős keresztény benyomásokat vitt 
magával a férfikorba, melyek akkor is megmaradtak 
benne, midőn a modern filozófiai művek olvasása 
ama benyomások összes — keresztény — alapjait leron-
totta benne. Ennek a két különböző elemnek lelkében 
való egyesítése meg úgy értelmezhető, legalább egész 
müve rám azt a benyomást gyakorolja, hogy csak szor-
galmas gyűjtő s nein filozofikus elme lévén, se a pozi-
tiv filozófia tanításai szerint nem tudta a gyermekkor-
ból maradt keresztény eszméit, mint az másoknál 
történt, módosítani, se pedig gyakorlati eszméihez nem 
tudott megfelelő filozófiai rendszert keresni. Azon nyer-
sen kötötte össze a két eszmekört, a mit pedig csak úgy 
nem lehet egyesíteni, mint tüzet a vízzel. Ez tragikuma. 

Talán sehol se látszik meg a szerzőn annyira ez a 
tűrhetetlen dualizmus, mint a vallásról és az akarat 
problémájáról szóló részleteiben. 

A hogy a vallásról beszél, szép s több tekintetben 
helyes. (137—141. 1.) «Midőn a filozófia és a tudomány 
a legvégsőbb dolgok positiv tudására nézve megakad, a 
vallás vezeti tovább a gondolkodást. Érzékfeletti, tran-
scendentalis regiókba jut így az emberi elme, hogy így 
egészen egységes, befejezett, szivünket is kielégítő világ-
képhez juthasson. A vallás tehát e szempontból betetőzi, 
kiegészíti azt a világképet, melynek a tudomány csak 
egy részét tudta és tudja megrajzolni.» «Ha arra gondo-
lunk, hogy a vallás akkor is képes vigaszt nyújtani, 
midőn minden emberi tudás és hatalom tanácstalanul, 
tehetetlenül áll, midőn csak a kétségbeesés vár reánk, 
még inkább meggyőződünk arról, hogy az életfilozófia 
a vallásban nem ellenséget, hanem segítő társat lát.» 

Itt a gyermekkori keresztény reminiszcenciák be-
szélnek belőle. Sőt (70. 1.) azt is látjuk, hogy a kis 
katekizmusra is emlékszik és tudja, hogyan felel az a 
müvében tárgyalt kérdésre : mi végre vagyunk a földön? 

Ezt ő mind tudja, azt is, hogy a tudomány a vég-
cél megállapításában megakad ; maga is folyton érzi 
ezt, vagy legalább éreznie kellene állításainak vajmi 
gyenge indokolásánál s különösen az általa annyit han-
goztatott erkölcsiség megtámogatásáhan és mégis mit 
tesz? A «segítő társnak» semmi hasznát nem veszi, a 
vallásos érzelemről három lapot ír könyvében, az fej-
tegetései közt mint beszúrt pont szerepel anélkül, hogy 
bármi befolyással lenne a végcélra vonatkozó «tudomá-
nyos» kutatásaira. Nélküle állapítja meg a végcélt azzal 
a tudománnyal, melyről azt mondta, hogy ennél a kér-
désnél megakad és nem nyugtat meg. 

Mi leliet ennek oka? Az bizonyára, hogy szerzői-
ben azt olvasta, hogy a vallás (hit) és tudomány az 
emberi elme munkájának egymást kizáró két köre ; 
sejtelme sincs tehát arról, hogy a kinyilatkoztatott val-
lásnak természetes — filozófiai — előzményei vannak : 
Isten, teremtett ember és a halhatatlan lélek, mind-
megannyi filozófiai igazságok, melyeket az ész alapít 
meg a hit előtt, és pedig az általa is elismert oksági 
elvnek a létezőkre, a természetre való alkalmazása állal. 

Hogy mennyire nincs tudatában a filozófus hiva-
tásának s a filozófushoz tartozó feladatoknak (névszerint a 
lélek és a lélek halhatatlansága kérdése liovátartozásának), 
mutatja a halálról szóló fejtegetése. Ebben a kérdésben 
az észleletekre támaszkodó természettudomány a végső 
okok kutatójától, a filozófustól vár fölvilágosítást, Szit-
nyai ellenben filozófus létére a feleletet a természettu-
dománytól várja: «A természettudomány igazságai, az 
élet szemlélete mindig csak ahhoz vezetik az embert, 
hogy végkép megsemmisülünk, hogy minden örökös 
körforgás.» (299. 1.) Elfelejti, hogy az anyaggal s az 
anyag (a test) löloszlásával foglalkozó természettudo-
mány nem adhat az egész emberről fölvilágosítást. Vala-
mint, hogy ezzel a «véggel», a megsemmisüléssel, ugyan 
csak szépen megtámogatja azt a sok erkölcsiséget, a mit 
műve folyamán oly kenetesen hirdetett! 

Hogy miért mondott egy helyen oly szépeket a 
vallásról s a vallás megnyugtató erejéről, ha annak a 
lét kérdéseinek eldöntésében semmi szerepe nincs, nem 
tudjuk megmondani. 

Hasonlóképen vagyunk nála az akarat problémá-
jával. Megtudjuk, hogy «akaratunk nem valami külön-
álló lelki erő, hanem eredője, resultatuma különféle 



10. szám. RELIGIO 159 

elemeknek». (263. I.) Hogy «az a vágy, a melyben 
a legerősebb motívum vagy indító ok van, létesíti a 
neki megfelelő mozgást s előáll az akarat». Pedig benső 
tapasztalatunk, hogy az akarat hoz mozgásba mindent ; 
itt meg mintha — pater post filium — mozgás után 
állana elő az akarat. 

De hát nem ez a jellemző Szitnyainál, hanem a 
szabad akarat kérdésének a kezelése. Itt játszik bele 
ismét a fejtegetésébe az a bizonyos dualizmus, vagy ta-
lán úgy is mondhatnók : talán inkább a kérdés meg 
nem értése. Úgy egy kicsit determinista Pauer szerint 
s egy kicsit a keresztény filozófia álláspontját is kifeje-
zésre juttatja. Egyszer azt mondja : «Nem szabad az 
akarat annyiban, a mennyiben az ember belső indító 
okok, illetve ezek legerősebbikének kényszere alatt cse-
lekszik» (264. 1.); másszor meg: «Minél tapasztaltabb 
és tanultabb valaki, annál hosszasabban fontolgat». (265.1.) 
Egyik irányban sem foglal el határozott állást, hanem 
e helyett nagy küzdelmet folytat azok ellen, a kik aka-
ratunkat absolute szabadnak tartják s ezzel úgy látszik 
a keresztény ethikára céloz, valójában pedig szélmalom 
ellen folytat harcot. Ajánljuk neki Gutberiet : Die Wil-
lensfreiheit (1893) munkáját, vagy Tuka jogtanár 
«A szabadságról» írt müvét (61. 1.), akkor tisztába jön 
ezzel az egész kérdéssel, nevezetesen a keresztény állás-
ponttal is, mely abszolút emberi szabadságról soha 
sem beszélt, a minthogy nem is lehet arról ésszerűen 
beszélni. 

A felelősség szerinte nem psychologiai, hanem so-
cialis (274. 1.) ; «kell, hogy tetteinkért felelősek, büntet-
hetők legyünk, akár szabad akaratunk, akár nem, 
mivel a büntethetőség legelső sorban a köznek és az 
egyénnek érdeke». Különben a mi történik, nem azért 
történik, mivel én akartam, hanem azért történt, 
mivel «a végzet, a fatum, a sors, mondjuk az Istenség 
úgy akarta». (277. 1.) 

Legyen elég ennyi ennek a gyönge munkának a 
jellemzésére. A kitűzött feladatot nein oldotta meg, 
legföljebb azt érte el, hogy olvasóját a főbenjáró nagy 
kérdés körül világosság helyett még nagyobb sötétségbe 
állította. Igen sajátszerű, hogy még egy ilyen, különben 
jó indulatú férfiú, már csak a nézetbeli egyoldalúság 
kikerülése céljából sem olvas kath. munkákat, melyek 
sokra, egyebek között szabatos gondolkodásra taníta-
nák. És még sajátszerűbb, hogy tudomással se lát-
szik birni az emberiség kulturális tényezői között a 
kath. egyházról, mely nemzeteket nevelt föl és a tudo-
mány terén is a legnagyobb férfiakkal dicsekedhetik. 
Mentségeül — a szerző stereotip kifejezésével élve — 
tatán azt lehet fölhozni, hogy «örökölt ösztöne» erre 
nem sarkalta s hogy idegpályái sem voltak erre dispo-
nálva. De ha nem voltak s nincsenek erre berendezve, 
miért fog ilyen nehéz munkához? S miért gondolja, 
hogy az «életfilozófia» valami készülő, de még el nem 
készült új tudomány, holott az nem egyéb a nagyon 
régi tudományágnál, az ethikánál ? Dudek. 

* 

Veith Emánuel János : Die W o r t e de r F e i n d e 
Christi. Wien, 1829. 

II. 5. beszéd. «Találd el, Krizstus, ki az, aki megütött 
téged?» Az emlékezetes éjszakának borzalmai. Az Üdvö-

zítőnek szemét bekötik, arcul verik és feladják neki ezt 
a kérdést. A mai világ kétféleképen ver az Úrnak arcára. 
Hamis racionalista elméletekkel fátyolt borítanak reá és 
ütik és gúnyolják. Arculverése Krisztusnak minden oly 
cselekedet is, mely az O elvei és parancsolatai ellen 
van. A fordulat aztán így alakul ki : «Mondd meg nekünk, 
Krisztus, ki az, akit te ütni fogsz?» A bitetleneket és a 
bűnösöket. Előbb csak a lelkiismeret szavával üt, időt 
engedvén a megtérésre. Észretérünk? Hányan? A másik 
ütés az örökkévaló büntetés. Nem bántam-e én is kegyet-
lenül a Mesterrel? Bánat és erős fogadás. 

6. beszéd. Ennek minden templomban kellene elhang-
zania ezen böjti időszak folyamán. «Nem ismerem azt 
az embert». Péternek gyászos bukásáról van szó. Valami-
kor ezt mondta ő : «Te Krisztus vagy, az élő Istennek 
fia». Most: «Nem ismerem azt az embert». Ezen bukás 
rövid genezise. Péter messziről követte az elfogott Urat. 
A Krisztustól való eltávolodás mindig veszedelmes. 
A bukás története. Ki az a cselédleány, a ki Pétert így 
megrémítette ? Az emberektől való szolgai félelem, más-
részt az emberi hiúság, másnak való tetszés vágya. Te 
is a feketékkel tartasz? hangzik ma a terrorizáló szó. 
Két példa következik, a másik szebb az elsőnél, mind-
kettő a keresztény rettenthetetlenséget illusztrálja. 

Joram Makaba, előkelő japán keresztény, hite miatt 
halálra ítéltetett. Miután elküldte feleségét és házbelieit, 
leborult a feszület előtt. Estefelé megérkezik a 200 
fegyveres szolga, ellentállástól félve, de ilyenre nem 
akadva. Az egyik bemegy a házba, de üresen találván 
a szobákat, kijött és azt mondja : «Joram elmenekült.» 
Erre Joram kilép a ház lépcsőzetére s így szól : «Joram 
nem menekült el, idehaza van és várja a pillanatot, a 
mikor életét adhatja Krisztusért.» Lefejezték. 

Még meghatóbb egy Titus nevű kereszténynek 
esete, Bungho államban, a kit a pogány király hiába 
csábított és hiába terrorizált hitének megszegésére. Egy 
napon parancsot kézbesítenek neki, hogy azonnal küldje 
Mátyás nevű 9 éves fiát a fejedelem udvarába. Megtörté-
nik. A fiút édesgetik, ijesztik, de erősen áll hite mellett. 
Két nap múlva azt az izenetet kapja Titus, hogy Mátyás 
fiát megfojtották s most küldje el Martina nevű, 14 éves 
viruló szép leányát. «Menj a királyhoz, édes leányom», 
mondá az atya, «s mutasd meg, hogy nem évek szerint 
mérik a hitet és hogy a hit nem tesz különbséget nemek 
és korok között». Nemsokára megtudta, hogy Martina 
követte öccsét s hogy most ennek Simon nevű bátyján 
van a sor. Simon is habozás nélkül útrakelt és felőle 
is azt a hírt vette Titus, hogy áldozata lett önfejüségé-
nek és hogy Titusra is ez a sors vár, ha észre nem tér. 
Megidézték őt is a király elé és miután minden ígéret 
s a kínzó szerekkel való minden rettentgetés hiúnak 
bizonyult, a király kinyitja az oldalajtót, elővezeti 
Titusnak két fiát és leányát épen és sértetlenül s kijelenti, 
hogy ennyi hősiesség tiszteletet gerjeszt benne s az egész 
családnak megkegyelmez. 

Napjainkban is tiszteletet keltene az intranzigens 
katholikus viselkedés.1 Másrészt az embereknek hiú 
dicséreteit ne keressük. Legnagyobb dicsőségünk az, 
hogy Isten fiai vagyunk. — S most jön a fordulat : 

1 Hála Istennek, ma is vannak olyanok ! Szerk. 
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Péter azt mondta: «Nem ismerem azt az embert». Am 
mi lesz, ha majd az Úr mondja az Ítéletnél: «Nem 
ismerem ezt az embert?» A ki ilt megvallja, azt O is 
megvallja mennyei Atyja előtt. A megtagadással is úgy 
lesz. Hitünket szivünkkel, szóval és cselekedettel kell 
megvallanunk. 

Végül még egy fordulat : Megtagadásért megtagadás 
jár; de irgalmas az Úr, hogy megbocsásson a megtérő-
nek. Péter bocsánatot nyert. Jézusnak sajnálkozó és 
megbocsátó tekintete. Kérjük ezt eddigi botlásainkért és 
a kísértés idején. 

7. beszéd. «Tehát király vagy te?» Itt a következő 
három pontot tárgyalja. Jézus tényleg király, de király-
sága nem e világból való. Azért nem engedte, hogy a 
csodálatos kenyérszaporítás után királlyá válasszák. 
«Nyissátok meg, fejedelmek kapuitokat! Nyíljatok meg 
örök kapuk és belép a dicsőség királya. Kicsoda a 
dicsőségnek eme királya ? Az Úr, a ki hatalmas a harc-
ban, az erényeknek Ura, ő a dicsőség királya». «Igen, 
az vagyok, de királyságom nem e világból való». Az 
Úr Jézus lelki királyságáról. 

Második pont: Tehát király vagy te, ember? Te, a 
ki nem akarsz meghajolni Isten előtt? Tán nagyobb 
vagy, mint ő ? Az ember kötelessége, hogy Isten előtt 
meghódoljon. — Végre ez a kérdés: Hogy leszel királlyá? 
Igen, király vagy, hogyha uralkodol önmagadon, szenve-
délyeiden. Részletezés. Istennek szolgálni erkölcsös élet 
által «annyi, mint uralkodni». 

8. beszéd. «Miaz igazság?» (Pilátus kérdése). Leirása 
a körülményeknek, melyek között ez a szkeptikus kér-
dés elhangzott. A beszéd három része: 1. Mi az igazság? 
Ma is kérdik. Legfőbb érdekünk az igazság megismerése. 
«Mi után vágyik oly mohón az emberi lélek, mint az 
igazság után ?» — kérdi szent Ágoston. A keresztény tábo-
ron kívül, a bölcseletben nincs, csak töredékesen. A tel-
jes Igazság : Jézus Krisztus. «En vagyok az út és igaz-
ság ! Azért születtem és azért jöttem a világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazság mellett». Égből jő az 
igazság, nem csoda, hogy titkokat is tartalmaz. A keresz-
ténynek nem szabad, nincs is oka kétkedve kérdeznie : 
«Mi az igazság?» «Mikor igazságot mondok nektek» — 
kérdé Jézus a zsidóktól — «miért nem hisztek nekem ?» 
A 2. kérdés ez: Hol van az igazság? Krisztus igazsága 
a kath. Egyházban van. Bizonyítás és magyarázat. 
«Sokkal szebb az Egyház igazsága» — írja szent Ágoston — 
«mint volt a görög Helena, nagyobb hősiességgel küzdöt-
tek érte a keresztény .vértanúk a világ ellen, mint szép 
Helenáért a görög hősök Trója falainál». A 3. kérdés : Hogy 
bánnak az emberek az igazsággal? Egyesek kétkednek, 
mint Pilátus, mások egyenesen támadják. A katholiku-
sok pedig gyakran csak addig hallgatják szívesen, míg 
kemény húrokat nem penget. Nagyon szerették Galata-
beliek szent Pált, de mikor korholni kezdte bűneiket, 
ócsárolták és átkozták. «Mint az Úr angyalát, úgy 
tagadtatok engem, mint Jézust Krisztus magát. Hol 
most az az öröm, melyet mutattatok, hogy nálatok 
tartózkodtam? Mondhatom, hogyha lehetséges lett volna, 
szemeteket téptétek volna ki, hogy nekem adjátok és 
most oly gyűlöletes vagyok szemetekben azért, mert 
igazságot mondtam nektek?» A keresztény igazság 
nem puha. Az igazság megszabadít benneteket. 

Jehlicska Ferenc dr. 

P . F r i b o u r g . A két társ fölkeresett, levelet is hozott, T e j e f c 
de nem a folytatást. A hosszabb megszakítás nem célszerű. J 

M. H a m b u r g . Tapasztalatairól legyen szives olykor 
értesíteni, a nagy kikötőváros bőségesen szolgál olyanokkal. 

\ S á r o s p a t a k i R e f o r m á t u s L a p o k n a k . Minek is 
törik a fejüket azon, hogy miért nevezte ki a miniszter 
Erdélyi Lászlót a kolozsvári egyetemre tanárnak és hogy 
miért van négy szerzetes főigazgató ? Kár tettetniük magu-
kat, nagyon jól tudják ezt önök. Hát azért, a miért önök tárt 
karokkal szokták fogadni intézeteikhez az aposztata szerzetes 
tanárokat. Mivel jobbak, rátermettebbek és tartalmasabbak 
az önök által nevelt tanároknál, mint ezt nekem Debrecenben, 
a kollégium látogatásakor mondták. A mit pedig önök jónak 
Ítélnek, ne vegyék rossz néven, ha a miniszter is úgy gon-
dolja. 

D. E g e r . Ma arra van a sok újság, hogy semmit se 
tudjunk meg úgy, ahogy történt. Kármán vasárnapi előadása 
a «Tanáregylet» választmányi ülésén kinosan érintette azokat 
is, a kik csupán hirdetett előadásának a tárgya iránt érdek-
lődtek s azért mentek oda. Nem arról beszélt, hanem két 
órán át sírt, lármázott s panegirist tartott a saját nagy vol-
táról; mert hát fejébe vette, hogy Mázy közgyűlési megnyitó-
jában megbántotta. Szokatlan öndicsekvése mutatta, hogy 
már öreg s hogy többé nem a témák érdeklik, hanem a 
saját múltja. Látszik, hogy neveléstudománya évek hosszú 
során át ő rajta faragott legkevesebbet, mert hiúnak nagyon 
hiú s folyton akar szerepelni, de okosnak egy cseppet se 
okos többé. Az öregség jutalma, a csendes nyugalom, volna 
neki való. Ebből érthető, hogy az incidenst senki se fogta 
föl valami tragikusan. 

Sz. B u d a p e s t . Barkóczy Sándor bárót legújabban a 
«Budapesti Napló» meneszteni szeretné, «nem azért, mintha 
minden, a mivel vádolják, igaz lenne. A miniszteri tanácsos — 
irja a B. N. — tulajdonképen semmiféle nagy dolgot sem 
jóban, sem rosszban nem müveit (no lám!). De az a baj, 
hogy mindent, a mit művel, olyan fölösleges eclat-val és 
olyan agresszivitással (?) csinálja, hogy fölöttes hatóságainak 
állandóan kellemetlenségeket okoz». Semmi rosszat nem 
csinál és mégis csinál! Hát ez mi? Valójában az, hogy a 
minden helyütt elsőknek lenni akaró s mindent a maguk 
érdekei szerint igazítani igyekvő izraelita tanárokkal senki 
Barkóczy helyén nem fog boldogulni, míg erősen nem koppint 
az ujjukra. Ez a bomlasztó elem most Barkóczynak, máskor 
meg másnak fog kellemetlenkedni, ha nem jár el kedve és 
merész követelései szerint. Barkóczy bárónak az a hibája, 
hogy nagyon jó és nagyon szives ember, most aztán napról-
napra aratja ennek jutalmát. Emlékezzünk csak vissza Trefort-
vagy Csáky-korszakra, milyen rögtön történt akkor a fegyel-
metlen tanár áthelyezése ! Nincs máskép. Egy komoly testü-
let szelleme nem tűri meg, hogy ha valakinek — okkal vagy 
ok nélkül — panasza van, azt mindjárt az utcára vigye, mint 
most történik. 

TARTALOM. Hogy ír Reinke Istenről? I. Floznik 
György dr.-tól. — Vita az ó-kori keresztény művészet 
eredete körül. II. (Vége.) Fieber Henriktől. — Hofbauer sz. 
Kelemen élete alkonyán. IX. Breznay Béla dr.-tól. — 
A szentiratok és a munka. IV. Zubriczky Aladár dr.-
tól. — Létezik-e állományi változás? I. Kaszás Rajmund-
tót. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. 
Stein: A társadalom. (A «Műveltség Könyvt.» VI. kötete.) 
Gallovich Jenő dr-tól. — Szitnyai: Az életfilosofia prob-
lémái. Dudektöl. — Veith : Die Worte der Feinde Crihsti. II. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Telefon. 
Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
K b . EGYETEMI TANÁK 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Hogy ír Tjeinké Istenről? (ír.) 

Beinke híve ugyan a származáselméletnek,1 de 
azért túlságba ő sem megy. Ezért mikor Häckel egyik 
előadásában2 őt a darvinizmus hatalmas ellenségének 
(«der Botaniker Reinke gilt neuerdingst. . . als mäch-
tigster Gegner der Darwinizmus») nevezte, Beinke fele-
letképen így nyilatkozott :3 «Ich will nur beiläufig be-
merken, dass dieser Ausdruck der Wahrheit schon des-
halb nicht entspricht, weil ich mich in allen meinen 
Schriften als Anhänger der Deszendenzlehre, wenn auch 
einer vorsichtigen und kritischen Deszendenzlehre be-
kannt habe, nicht einer dogmatischen Häckelscher Ob-
servanz». Az ősnemzést ennélfogva Reinke sem tartja 
lehetségesnek, következőleg az élet eredetét is más-
hol kell keresnie. De hol ? IIa Newton mondhatta, 
hogy csak isteni teremtő erő adhatott létet e világ-
nak, s csak ez isteni teremtés lehetett forrása a 
természet összes törvényeinek, úgy ez Reinke szerint 
olyan nagy, s az igazság terhe alatt roskadozó gondo-
lat, mely soha el nem avulhat, s legkevésbbé akkor, 
ha ezt a jelenkori biológiai kutatások szerint mérle-
geljük. E kutatások eredményeképen pedig ha eddig 
nem, ma már nyiltan, s elvitázhatatlan tudományos 
vizsgálaton alapuló meggyőződéssel mondhatjuk, hogy 
az élet forrása e földön se önmagából, se az élet-
telenből nem fakad. «Die Quelle des Lebens kann 
nicht aus sich selbst fliessen, sie leitet uns zweifellos 
bis zu den Spuren der Gottheit hinauf».4 

Nem is a theológusoknak, hanem maguknak a 
természettudósoknak szegődik tehát elvi ellenfeléül 
az, a ki az ősnemzés létjogosultságát a tudományos 
kutatások nevében hirdeti: «Kein Mensch hat je 
eine generatio aequivoca sich wirklich vollziehen 
sehen, und jeder, der behauptet hat, dass er sie 

1 V. ö. I). Welt a. Tat. 319-467. 1. Einleitung in die 
theoretische Biologie. 504—544. 1. Philosophie der Botanik. 
121. laptól végig. 

2 Melyet 1905. ápr. 14-én tartott. L. Häckel : Der Kampf 
um den Entwicklungsgedanken. Berlin. 1905. (I. Vortrag.) 

3 Az 1907. május 10. a porosz főrendiházban a Monisten-
bund ellen tartott beszédében. V. ö. Reinke : Häckels Monis-
mus u. seine Freunde. Lpz. 1907. 14. 1. 

* Naturw. Vortr. II. 41. 1. — V. ö. Die Welt a. T. 473. 1. is. 

gesehen hat, ist widerlegt worden von Naturforschern, 
nicht etwa von den Theologen».1 

Ezek után sejthető, mit tarthat Reinke az embernek 
majomeredetéről is. Szex-inte az ember és majom 
közt oly rendkívül nagy a különbség, hogy ennél 
nagyobbat az élő lények országa egész terjedelmében 
véve sem mutathat fel. Mert ha nem is tagadjuk, 
hog}r a majomban lélek van, e léleknek egész tevé-
kenysége egyszerű associatiók és ösztönszerű műve-
letek kombinációjában merül ki teljesen. Ellenben 
az emberi lélek logikus gondolkozásával és Ítéleté-
vel, elvont képzeteivel, erkölcsi fogalmaival, gazda-
gon tagozott nyelvével kiemelkedik az egyszerű állati 
lélek nivójából egy magasabb rendbe; eljut vallás-
hoz és erkölcsiséghez, tudományhoz s művészethez. 
S ez Reinke szemében lényegesebb különbséget jelent 
a majom és a szellemi tulajdonokkal bíró ember 
között, mint a milyen egy emberi test és egy bacil-
lus közt létezik. E nagy különbséget tekintetbe véve 
valóban súlyos hibába esik, a ki az ember és majom 
összehasonlításánál pusztán a testi hasonlóságot 
tünteti föl, vagy csupán csak ezt hangsúlyozza.2 Ha 
tehát az egyszerű állati és növényi dominánsok is 
eredetileg a teremtő Isten közbeléptét tették szük-
ségessé,3 csak természetes, hogy az ezeknél annyira 
tökéletesebb emberi léleknek sem a nálánál össze-
hasonlíthatatlanul tökéletlenebb majomtól, hanem 
a teremtő Isten remeklő kezétől kell származnia. 
«Ich erblicke darin einen Schöpfungsakt»,4 — külön 
isteni teremtés művét látja Reinke az embernek, 
mint értelmes, szellemi lelkű lénynek eredetében. 
Nehezen mellőzhetnők e kérdésben nyilt meggyőződé-
sét oly híven visszatükröző következő szép szavait: 
«Meiner naturphilosophischen Überzeugung nach 

1 Häckels Monismus stb. 31 és köv. 1. 
2 V. ö. Reinke : Naturwissenschaft und Religion. München. 

1907. 14. 1. 
3 Reinke «die als der Ausfluss kosmischer Vernunft 

anzusehenden Dominanten» (D. Welt a. T. 309. 1. szavakkal 
a növényi lélek eredetét a kozmikus Értelem (közvetlen) 
kifolyásának tulajdonítja, a mit sokkal egyszerűbben a «terem-
tés» szóval fejezhetnénk ki. S nincs ok arra, hogy ez úgy-
nevezett i isteni kifolyásnak» más, helytelen értelmet adjunk. 

4 Naturwiss. u. Relig. 15. 1. 



162 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

konnte nur die Gottheit den Menschengeist erschaffen 
für eine allmähliche Umbildung der Tierseele in 
den Menschengeist fehlt jeder Anhaltspunkt. Mir ist 
dies die am meisten befriedigende und zugleich 
einfachste Lösung des grossen Rätsels».1 

Beszél Reinke az isteni kinyilatkoztatás egyik 
fajáról is; arról t. i. melyről joggal mondja : «Für 
die Naturforschung ist dies die einzige Offenbarung 
Gottes».2 Isten ugyanis kinyilatkoztatta magát a termé-
szet minden törvényében, s — Reinke szerint — külö-
nösen a növényekben és állatokban. S e kinyilatkozta-
tás napról-napra, óráról-órára jelentkezik. De ha Föl-
dünk történetének azt a korszakát vesszük, mikor a 
Föld élő lényekkel benépesítve még nem volt, vilá-
gos lesz előttünk, hogy e természetes kinyilatkoztatás 
nem volt minden időben ugyanazon jellegű. Az 
őssejtek, vagy általánosabban szólva az első orga-
nizmusok («der elternlosen Organismen) teremtése 
oly művelet volt, mely ma már teljesen a múlté, 
legfellebb csak eredményeiben nyúlik a jelenbe. Ám 
ezen legelső organizmusok továbbfejlődése és terje-
dése époly csodálatos, akárcsak azok teremtése volt.3 

Ezért mondhatja Reinke, hogy Isten épúgy megnyilat-
kozik a növényekben s állatokban most is, mint az 
emberi szellem a villanyos vagy gőzgépek alkotásában, 
valamely zeneműben, festményben, szoborban. «Etu-
die Naturforschung ist dies die einzige Offenbarung 
Gottes» — kijelentésével azonban korántsem akarja 
a természetes kinyilatkoztatáson kívül bármiféle más 
kinyilatkoztatásnak létét vagy lehetőségét tagadni 
vagy csak kétségbe vonni. Legfellebb annyit mond, 
hogy e kérdés: «Ob es noch andere Offenbarungen 
gibt, ob sie möglich sind» nem vág be egy termé-
szettudományos alapon nyugvó világnézet keretébe. 
S bogy e mondása félreértésre alkalmul ne szolgál-
jon, mintegy magyarázásképen fűzi hozzá e szavakat 
is: «Das Gebiet der Naturforschung liegt diesseits 
von Gut und Böse».4 S miután tételként kimondotta, 
hogy Isten félreismerhetetlenül kinyilatkoztatta magát 
az egész természetben, kivált az organikusokban s 
mindenek fölött az emberben, az isteni kinyilatkoz-
tatásokat pedig részünkről hitvallás követi, Reinke 
is vallomást tesz : «Das ist mein Glaubensbekenntnis 
als Naturforscher».5 

Ha tehát már Leibnitz szerint minden tudomány-
nak legfőbb feladata «eine Erkenntnis Gottes aus Ver-
nunft», akkor e feladat Reinke szerint a biologiában 
minden állattal s növénnyel ezerszeres változatban 

1 U. o. 
2 D. Welt als T. 484. 1. 
3 U. o. — S ugyanerre utal konkrétebb formában 

néhány lappal alább is : « . . . sobald wir berücksichtigen, 
dass zur Erschaffung eines fertigen Löwen schwerlich ein 
höherer Aufwand von Intelligenz gehört, als zur Erschaffung 
einer Urzelle, aus der sich im Laufe sehr langer Zeiten mit 
Notwendigkeit ein Löwe entwickeln musste» (496. 1.) etc. 

4 U. o. 484. 1. 
5 Naturwiss. Vortr. II. 74. 1. 

is adva van.1 S ha Isten fogalmát maga Voltaire is 
a természetbölcseleti világnézet szükségképeni vele-
járójának mondotta, ennél helyesebb eredményre 
Reinke sem juthatott.2 Az élő lények szervezetének 
tanulmányozása a biológust épúgy Isten nyomaira 
vezeti, mint Galilei, Kepler, Newton törvényei a fizi-
kust a nehézségi, vonzó erő létezésének elfogadására.3 

Mint láttuk, mindenütt célszerűség jelentkezik; már 
pedig e célszerűség nem tartozik szükségképen a 
dolgok lényegéhez, «und blos weil es jemand (termé-
szetesen maga Isten) beliebt hat sie so zu verknüpfen, 
steht sie in dieser Harmonie» — írja Reinke, e 
gondolatban Kanttal4 egyetértőleg. 

Örömmel emlékezik meg Reinke Flammarion-
nak «Dieu dans la nature» c. könyvéről is, mely 
csak Reinke műveinek első kiadásai után jelent meg. 
E körülményt igen fontosnak találja, mivel ily for-
mán Flammarion a legkisebb befolyással sem lehe-
tett Reinke világnézetének kialakításában, s mégis 
mindketten: Flammarion, a francia csillagász, és 
Reinke, a német biológus, egymástól teljesen függet-
lenül is ugyanazon eredményre jutottak.6 S e közös 
eredmény azonos azzal a gondolattal, melyet Fiam-
marion könyvének homlokára írt e néhány szóval: 
Dieu dans la nature, (Isten a természetben) s melyet 
Reinke nyelvén így adhatnánk vissza : Die Natur ist 
durch die Fortschritte der Wissenschaft nicht ent-
gottet».6 

2. Hogy nyilatkozik Reinke az atheizmusról? 
Ezekután alig képzelhető nagyobb tévedés, mint az, 
hogy az atheisztikus világnézetet a tudomány, leg-
főképen pedig a termeszettudomány vívmányai manap-
ság magasabb fokban támogatják, mint Leibnitz és 
Newton, vagy Plato és Aristoteles idejében. De 
époly súlyos tévedésbe esnek azok is, teszi hozzá 
Reinke, akik szerint az atheizmus szellemi és erkölcsi 
anarchiája értelmünknek jobban megfelelne, mint a 
függőség és alárendeltség érzése, mely az Istenbén való 
hit természetes velejárója.7 Számos komoly termé-
szettudóssal vallja ezért magáénak azt a meggyőző-
dést, hogy épen természettudomány és atheizmus 
férnek össze legkevésbbé egymással. Sőt erősebb és 
határozottabb kijelentést is tesz: «Meine Ansicht, 
mondja — geht dahin, dass der Atheismus weder 
auf naturwissenschaftliche Erfahrung gegründet, 
noch logisch aus ihr gefolgert werden kann».8 

Következőleg azokat is elitéli, a kik a vallás és 
erkölcs terén theisták, a természettudomány nevében 
pedig atheisták («religiöser u. moralischer Theist, — 
aber kosmologischer Atheist») akarnának lenni. E ket-
tős könyvvitel emberei azt hiszik, hogy ily módon 
bölcsen határvonalat húzhatnak a theologia és termé-

» U. o. 35. 1. 2 u . o. 41. 1. 3 U. o. 73. 1. 4 U. o. 58. 1. 
5 U. o. és Die Welt a. T. 12. és köv. t. 
« Naturw. u. Relig. 9. 1. 
7 Naturw. Vort. tr. 24. 1. 
8 U. o. 22. V. ö. Nat. u. Religion. 19. 1. is 
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szettudomány között s így a természetet már nyugod-
tan kiszolgáltathatják az anyagelvűségnek. E logikát-
lan eljárás egyszerű cáfolatát adják Reinke követ-
kező szavai: «Es kann nur eine Wahrheit geben 
und nicht zwei widerstreitende: es ist ein Gott oder 
es ist keiner!»1 S hogy melyike kettő közül, azon 
már túl vagyunk. 

Mindenféle világnézetben ezért csak egyetlenegy 
fontos ellentét marad : az t. i., mely a theizmus és 
atheizmus közt áll fenn. S ha azt állítja valaki, hogy 
a theizmus kizárólag csak a hitnek tárgya és a hívő-
nek dolga, akkor — mondja Reinke, még csak az 
atheizmus igazán a hitnek, ha nem egyszerűen babo-
nának ügye.2 Régi mondás és régi igazság ez, de 
hogy Reinke is magáévá teszi, ez benne az említésre 
méltó. Micsoda alaptalan hiedelem is szükséges ahhoz, 
hogy valaki a természet alapos vizsgálása után is 
atheistának vallja magát! Nem hiába hasonlítja 
Reinke az atheistát a zenéhez nem értő, a theistát 
pedig a zeneértő emberhez. Mert miként amannak 
a legszebb is érthetetlen valami marad, emez pedig 
azt érteni és élvezni képes, époly érthetetlen az 
atheizmus számára a természetben található bámu-
latos összhang is, míg a theizmus ezt kielégítően 
érteni és fölfogni tudja. 

Mily nagy rejtvény az istentelen számára a világ! 
Valóban igaza volt Diderotnak, a francia enciklopé-
distának, hogy egy kis pillangó szárnya, sőt egy 
szúnyog szeme is elégséges ahhoz, hogy az isten-
tagadót alaposan zavarba hozza. Már pedig, mint 
Reinke is megjegyzi,3 Diderot, akárcsak az angol 
Hume is, ki Diderothoz hasonlóan nyilatkozott, épen 
nem gyanúsítható azzal, hogy «theologiai előítéletek» 
befolyása alatt állott volna. Floznik György dr. 

Barrés a pusztuló francia templomokról. 
Nem mondunk újat, de olyasmit, amit tanulság 

gyanánt nem lehet elégszer hangoztatni, ha azt 
mondjuk, hogy Franciaország a liberálizmus betege, 
Ne adja Isten, de tartani lehel tőle, hogy áldozata 
is lesz. A harmadik köztársaság a maga oktalan 
radikálizmusával csak sietteti a dekadenciát. Az 1907 
óta valósággal fogyó nemzetnek nemcsak semmi 
kilátása nincs arra, hogy valaha visszaszerezhesse az 
elvesztett Elszászt és Lotharingíát, de örülhet, ha 
eddigi határait is megőrizheti a nemsokára kétszer 
oly hatalmas német nemzettel szemben. Minő kilá-
tásai is lehetnének olyan nemzetnek régi presztízse 
visszaszerzéséhez, amelyet pártok szaggatnak szét 
darabokra, épen a múlttal való szakítás következménye 
gyanánt s melynek jó részét, a szociálista párt híveit, 
maholnap anarhistákká gyúrja át az egyre hatalmas-
kodó szindikálizmus ? Minő kilátásai lehetnének régi 
presztízse visszanyeréséhez olyan nemzetnek, amely-

1 U. o. 76. 1. 2 V. ö. u. o. 80. 1. 3 U. o. 25. 1. 

nek fiai, jóllehet sehol sincs arányosabb vagyon-
felosztás e világon, sehol sincs nagyobb közjólét az 
anyagiakban, folytonos közrend elleni lázongásban, 
sztrájkban, testvérharcban pusztítják energiájukat. 
A királygyilkos nemzet most már magát pusztítja 
és sokkal teljesebb mértékben váltja valóra Goethe 
epigrammját, mint azt a weimari mester csak álmod-
hatta is : 

Frankreichs traurig Geschick, die Grossen mögen's bedenken; 
Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr ; 
Grosse gingen zugrunde; doch wer beschützte die Menge 
Gegen die Menge ? Da war Menge der Menge T y r a n n . . . 

Ilven szomorú gondolatok támadtak bennem, 
midőn a francia lapokban gyönyörű középkori falusi 
templomok pusztulásáról olvastam. A boldogtalan 
nemzet az olyan-amilyen földi jólét lencséjéért oda-
adta az egyházban való elsőszülöttségi jogát (az egy-
ház legidősebb leánya!); most elégedetlenebb, mint 
valaha s arra sincs pénze, hogy az ősök áhítatának, 
ízlésének, áldozatkészségének remek emlékeit, Fran-
ciaország egykori nagyságának emlékeit fenntartsa. 
A sok helyen egészen elanyagiasodott vidéki lakos-
ság pusztulni hagyja még a művészi, történelmi 
szempontból értékes templomokat is. A jövő oda 
van; pusztuljon most már a mult is. Az 1905-ben az 
államtól teljesen elválasztott és koldussá tett egyház 
mit tehetne? 

A pusztuló templomok ügyét különösen aktuá-
lissá tette a nem katholikus érzületű Maurice Barrés 
interpellációja a belügyi költségvetés tárgyalása alkal-
mával a francia parlamentben. Egymásután pusztul-
nak a gyönyörű középkori falusi templomok: Ville-
sur-Arce, Cinqueux, Bruc-Auriac, Messei, Ligniéres, 
Bellgarde-sur-Valserine, Beterre templomai. A cin-
queuxi templom hatalmas, kereszthajó felett emel-
kedő XII. századbeli tornyát melinittel robbantották 
szét, mert a közbiztonságot fenyegette s a szociálista 
községtanács sajnálta a pénzt a reparációra. Barrés 
kérdést intézett M. Briand-hoz, mit szándékozik 
tenni «az építészet és hit» remek alkotásainak védel-
mére ? Gyönyörű beszédjéből érdemesnek tartottuk 
lefordítani a következő részt. 

«Mindnyájunk mélyén van egy nagy birodalom, 
a zavart vágyódások leggazdagabb tanyája, homá-
lyos tanya, melyről a tudós lélekbúvárok azt tartják, 
hogy az világos eszméink mély, tápláló forrása. Leg-
nagyobb, legerősebb tudatos eszméink mind meg-
annyi szigetek, a melyek fölmerülnek belőle, de 
alapjaik, mérhetetlen alapjaik ott vannak a tenger 
mélyén. A szellemek mindinkább a lélek e tudat-
alatti1 (subconscientia) tája felé fordulnak, a melyet 

1 Maurice Barrés itt persze téved, midőn Istenről való 
ismereteinket merőben homályos, bizonytalan eszméknek 
mondja s így meglehetősen modernista és neo-kantianus 
nyelven beszél; de megbocsáthatjuk neki tévedését bátor és 
nemes védelméért, melyet a vallásos érzelmek érdekében 
kifejt. 

rS 
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a lélektan tudománya a legteljesebb valóságnak tart. 
Lehetetlen számításon kívül hagynunk e nagy belső 
tevékenységet. Ez a mély élet, ez a homályos tudat, 
az isteninek ez a szükséglete tény s nem is áll 
hatalmunkban, hogy azt kipusztítsuk az emberből. 

Hány megragadó példáját tudnám fölhozni annak, 
hogy a léleknek mennyire szüksége van a mély 
életre! És majd ha a kamarában a Sorbonne-ügy 
tárgyalására fog kerülni a sor, mert látom előre, 
hogy rá fog kerülni, azt hiszem, nem lesz nehéz 
bebizonyítani, hogy azok a fiatal emberek, kik taná-
raik egészen száraz (máskülönben igen érdemes) 
tanításuk ellen panaszkodnak, sokszor tudtukon kívül 
azt sínylik, hogy leiküknek csak a felülete részesül 
művelésben. Ez a homályos tudat az, a mely meg-
kívánta és megkívánja a falusi templomot, valamint 
ez támasztott nyugtalanságot Faust lelkében s nyit-
tatta meg Auguste Comte kápolnáját és Stuart Mill 
imaházát. 

Nos tehát, ha egyszer ezek a falusi templomok 
egyenlővé lesznek a földdel, mivel fognak önök ele-
get tenni a vágyódások egész világának, melynek a 
templomok most még megfelelnek? Hol fogják önök 
az érzelmi élet e képességeit művelni, melyek szá-
zadok óta találnak tanyát, finomodnak és nyugosz-
nak meg a templomokban? Ha a templomok be 
lesznek zárva, hol fogjuk megtalálni azt a kielégí-
tést, melyet ezek a misztikus nyugtalanságok adtak? 
Mindazok részére, kik a tudatalatti élet e mélységei 
fölött elmélkedtek, a templom az, a mely a legerő-
sebb és legiidvösebb kielégítést nyújtja. Egyedül a 
templom felel meg ma mindazok mély szükség-
leteinek is, a kik a legjobban ellenzik békés sugáro-
zását. Egyedül a templom hatalma terjed ki azon 
tájakig, «ahová Goethe szerint az ész nem ér el s 
ahol mindamellett nem akarjuk, hogy az esztelenség 
(déraison) uralkodjék».1 

«Szinte hallom az ellenvetést, hogy sok helyen a 
nép tényleg elveszti érdeklődését a templom iránt. 
Oh uraim az az egyszerű tény, hogy ezek az érzé-
sekkel teljes falak nagyon bizonytalanul, elégtelenül 
de mégis tájékozzák a gondolatot, megbecsülhetetlen 
eleme a falu bölcseletének. Ha egyszer a templom 
összeomlott, mi minden váratlan dolgot fogunk ta-
lálni parasztjainknál! 

Hallgassák csak meg, mit mondanak a falusi 
papok, pásztorok és orvosok; egyértelmüleg állítják, 
konstatálják, hogy a kereszténység által elvesztett 
terület nem a racionalista műveltség nyeresége, de a 
legalacsonyabb formájú pogányságé, a mágiáé, bo-
szorkányságé, teozofikus tévelygések, spiritiszta szem-
fényvesztés és hipnotikus habonáké. Ismerek tanító-
kat, kik asztalokat táncoltatnak. Ismerek délfrancia-
országi falut, a hol a koporsóba az elhunyt cipőit és 
pénzét teszik, a cipőket, hogy útjuk végére juthassa-

1 Les Annales politiques et littéraires, jan. 19. 1911. 

nak, pénzt, hogy az alvilági istenségnek eleget te-
hessenek . . -1 

Bocsássák meg, hogy ezt a csekély, de igaz rész-
letet felhoztam, de ez világosan mutatja, mennyi 
maradványa lappang a keresztény civilizáció alatt a 
pogányságnak, egész barbárság, amely kész föltámadni. 
Önök igazat fognak adni nekem uraim abban, hogy 
sem pártpolitikai, sem hitvédelmi szempontokat nem 
emlegettem. Tények alapjára, a vallásos tény alapjára 
helyezkedtem. Törvényhozóknak nincs megengedve, 
hogy a valósággal ne számoljanak. A vallásos érzés 
létezik a falusi templomban, a láthatóvá lett érzés. 
Tiszteljék e nemes és hatásos köveket, melyek az 
egyén teljes kifejlődéséhez szükségesek. Ami engem 
illet, én ugyanazon a címen jöttem védelmezni azo-
kat a bíróság előtt, amely címen védeném a College 
de France-ot. 

Önök szemére vetették a theologiának, hogy 
megcsonkította az életet, ne essenek ugyanazon 
hibába. Szemére hányták a theologiai világfelfogás-
nak, hogy az szűkreszabott kör, melyben a világ 
megfullad. Vigyázzanak most rá, hogy miután meg-
győződésük szerint annyira kitágították e kört, hogy 
az egész világegyetem beleférjen, csupán meddő ellen-
kezésből, harcvágyból vagy a mi még rosszabb, meg-
torlás kedvéért ne zárják azt be idő előtt s ne hagy-
ják ki belőle nagy részét annak, a mi a lélek életé-
nek táplálékát képezi». 

Briand, a miniszteri szék kedvéért burzsoává 
vedlett szocialista, természetesen nem mert szocialista 
recept szerint válaszolni, nem emlegette, hogy a val-
lásos érzés csak nyomorúság ópiuma, még csak azt 
se emlegette, liberális credo szerint, hogy hiszen a 
vallás magánügy, hanem iparkodott megnyugtatni 
Barrés-t, hogy a hol a község törekszik megmenteni 
valamely régi templomot a pusztulástól, az állami 
közigazgatás részéről támogatásra bizton számíthat.2 

Maurice Barrés beszédjének ez alkalommal két 
tanulságára óhajtunk rámutatni. Ismeretes dolog, 
mily kitörő örömmel fogadták szabadkőműves lap-

1 Régi tapasztalása az egyháznak, hogy akik elvetik ma-
guktól a hitet, legtöbb esetben a babona bilincsei közé kerül-
nek. Ha nem hisz az ember Istennek, hinni fog az ördögnek; 
ha nem kell a hit, elébb-utóbb kelleni fog a hiedelem. «El-
dobják, írja Martinet «Philosophie de catéchisme catholique, 
I. III. 87. a kinyilatkoztatott igazságokat és mint Johnson, 
hisznek a hazajáró lelkeknek; mint Rousseau rettegnek a 
13-as számtól, mint Bayle, előítéletet táplálnak péntekről ; 
mint Volney keresik az álmok értelmét ; mint Helvetius, kár-
tyavető asszonyoktól kérnek tanácsot; mint ^Hobbes, a szá-
mokból kutatják a jövendőt; mint Voltaire rettegnek a jós-
latok előtt». Hogy pedig újabb példákat említsünk : elterjed-
hetett volna-e a spiritizmus babonája a XIX. század második 
felében Amerikában és Európában oly ijesztő arányokban, 
ha nem grasszál a hitetlenség. Iis nem babonával határos-é 
Haeckel panpsychismus-a'? 

2 Briand azóta meg is bukott. Rohamosan kergetődze-
nek az események Franciaországban. Egyik napról a má-
sikra se biztos ott semmi. Szerk. 



10. szám. RELIGIO 165 

jaink az egyház és állam teljes szétválasztásának 
tényét 1905-ben, Franciaországban ; nem győzték is-
mételgetni, milyen mérhetetlen haladás ez a maga-
sabb kultúra terén. Nos tehát, a francia egyházpoli-
tika retrográd mozgalomnak mutatkozik Barrés be-
széde tükrében. Vagy nem retrográd mozgalom az, 
melynek eredménye egyrészt a művészet gyönyörű 
emiekeinek pusztulása, másrészt a vallás helyében 
fölburjánzó nyomorult babonák terjedése? Valamikor 
a pozitivizmus mézesheteiben szálló igévé vált ez a 
mondat : exstinctis diis, successif humanitas: elpusz-
tulván az istenek, helyükbe lépett az emberiség. Nos 
ezt a szentenciát úgy látszik, így kell megváltoztatni : 
exstincto Deo, successit superstitio: az Isten eltávo-
zott, helyébe lépett a babonaság. 

Némethi] Gyula dr. 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán. (x.> 
Ez volt szentünk utolsó levele és utolsó szava 

Giattinihoz, a kin sem a gyöngéd, sem a kemény szó 
nem fogott. 1817-ben meghalt P. Blassucci, a rend 
egyetemes főnöke. Giattini ezt se tudatta Hofbauer 
atyával. Hogy, hogy nem, de megtörtént az is, hogy 
új rendfőnököt is választottak az olasz rendtársak 
Hofbauer és az övéinek tudta nélkül, P. Mansione 
személyében. Szentünk kerülouton jutott ennek is 
tudomására.1 

Szentünk istenszerelő lelke és a keresztrefeszí-
telt Krisztust hiven követő béketűrése ezeket a mel-
lőzéseket és megalázásokat igazán csodálatos lelki 
fensőbbséggel hagyta maga előtt végigviharzani. 
Mintha érintve se lett volna a sérelmektől, oly lelki 
nyugalommal üdvözölte 1818. december 20-án az új 
Rector Majort, ahogy a redemtoristák egyetemes 
rendfőnöküket nevezni szokták. Csakis egyetlenegy 
halk szemrehányást csúsztatott be a rendfőnökhöz 
intézett levélbe, gyöngéden azt mondva, hogy a meg-
választásról csak homályos hallomásból értesült.2 Je-
lentette, hogy az osztrák törvények szerint a levele-

1 Innerkofler, 759. 1. 
2 A ki a keresztény, vagyis szent szeretet, a Charitas 

gyakorlásának azt az ágozatát, melyet correctio fraterná-nak, 
magyarul testvéri javító eljárásnak nevezünk, ismeri, az tudni 
fogja, hogy Hofbauer atya eljárása Giattinival szemben min-
den részében nem csupán minden kifogáson felül állónak, 
hanem befejező kivillanásában egyenesen fenségesnek tekin-
tendő. «Annyira semmik vagytok, hogy még a legnagyobb 
jóakarat sem tud megtalálni !» 

Szellemességre nézve kétségkívül méltó párja annak a 
fenséges gúnynak, melynek gáncsvetésével egykor Fénélon 
nagy ellenfelét, Bossuet-ot mindakét vállára lianyat terítelte, 
mondván : «Quai donc, Monseigneur, croyez-vous que le 
Pontif établi pour confirmer ses frères ait besoin d'être con-
firmé par vous ? Il vous a assez écouté ; il est temps que 
vous l'écoutiez á votre tour». Atticisme de l'Église (vagyis 
milyen szellemesség illik az egyháziaknak?) par Del four. 
Univers, 3 Mars 1911. 

zés nehézségekkel jár.1 Ennélfogva Bómában Jablo-
nowska hercegnőt nevezte meg szentünk közvetítőnek, 
Bécsbe pedig Herr Buchnerre, Wien, Expedition der 
Hofzeitung kérte a neki szánt levelek címezését. 

Utolsó levelét szentünk a rendfőnökhöz 1819-ben 
abból az alkalombol írta, hogy Ferenc császár és 
apostoli király a pápához Rómába utazott. Metter-
nich herceg szentünk konvertitáját és tanítványát, 
Friedrich Schlegelt is magával vitte. O volt megbízva 
azzal, hogy Hofbauer atya levelét Nápolyba teendő 
útjában a Rector Majornak kézbesítse. Meg volt, mint 
szentünk bizalmasa, azzal is bizva, hogy reá, — szen-
tünkre — vonatkozólag minden fölvilágosítást megad-
jon. A svájci és bukaresti misszió állásáról maga szen-
tünk tett ezúttal levelében jelentést. 

Láttuk az emberi keserítést; lássuk az isteni vi-
gasztalásokat. 

A vigasztalások Istene Hofbauer atyát a mint 
más, közönséges emberektől elviselhetetlen szoron-
gattatásnak engedte át erőpróbára, úgy egyúttal a 
nagy megpróbáltatásokon át szerzett diadalmainak 
megjutalmazására oly vigasztalásokban részesítette, 
melyek «exsuperant omnem sensum»,2 minden testi 
s természetrendi lelki érzéseket felülmúlnak s me-
lyeknek fölfogására és élvezhetése végett külön, fen-
sőbb érzékeket támaszt a Szentlélek a megszentelt 
emberek lelkében. Hogy csak egy példát említsünk: 
annak a boldogságnak fölfogására és élvezhetésére, 
a mely a Krisztus Urunktól megállapított nyolc, illetve 
hét boldogságban foglaltatik, névszerint például ennek : 
«boldogok, a kik üldözést szenvednek az igazságért», 
nem elég sem a boldogságot kereső ész és az ő ren-
delkezésére álló öt érzék, sem boldogságért rajongó 
szivünk, sem külön, sem együttvéve. Mért? Azért, 
mert szent Pál apostol tanítása szerint «szem nem 
látta, fül nem hallotta, sem az ember szivében föl 
nem merült, mit Isten azoknak készített, kik őt szere-
tik».3 Hogy szentünkhöz visszatérjünk: kétségtelen 
dolog, hogy azt az örömet, vigasztalást és buzdítást, 
melyet Hofbauer atya lelkében Istennek az az intéz-
kedése támasztott, hogy a redemtorista - rendnek 
áldott emlékű alapítója, Liguori Alfonz püspök a 
boldoggáavatás dicsőségében részesüljön, senki e vi-
lágon jobban át nem érezte, mint Hofbauer atya, a 
ki mint a rendalapitó atya látnoki és csodatevő szel-
lemének4 örököse, mindenkinél világosabban látta ez 
eseménynek a boldoggáavatottra nézve igazságosságát, 
az egész anyaszentegyházra, de különösen az ő há-

1 A redemptorista-rend Ausztriában még mindig tilos 
kongregáció volt. Szentünk kimondhatatlan sok szenvedése 
s egetverő nagy jótékony működése a lelkipásztorkodás 
terén — haláláldozatával kapcsolatban — volt az érdem, mely 
a rendnek az állami elismerést Ferenc császár és apostoli 
király szivétől megszerezte. 

2 Philipp. 4, 7. 
3 I. Kor. 2, 9. 
4 A miről még külön kell megemlékeznünk, mert eddig 

csak jelzésekre nyilt alkalmunk. 
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nyatolt gyermekkorát élő szerzetesrendjére nézve 
kitüntető és jótékony befolyását. Különösen a kon-
gregáció olasz részének a szent alapító magasztos 
intenciói között messze elmaradt maradiságára és 
tengéletére várt szentünk a közös rendalapító atya 
mennyei pártolásától minden jót . 1 

Az olasz rendtársak, úgy látszik, még aludtak, 
vagy legalább is pihentek a rendet az ő alapítójának 
beatifikációjával ért kitüntetés babérjain, mikor Hof-
bauer atya lelkében a szent rendalapító tiszteletére, 
a kongregáció javára, az anyaszentegyház dicsőségére, 
egy ujabb gondolat öltött testet, elhatározássá és tetté 
válván. Szentünknek az akkor uralkodott pápa, 
VII. Pius — már tudjuk — még a tivolii remeteélet 
idejéből, azt mondhatni, szent tisztelet és barátság 
kötelékeivel hozzáfűzött pártfogója volt. Alig hang-
zottak el boldog Liguori szent Alfonz tiszteletére a 
beatifikáció ünnepélyeinek utolsó akkordjai, szentünk 
hosszú folyamodványban fordult az ő legfőbb párt-
fogójához a földön a végett, hogy a szenttéavatás el-
járását megsürgesse. «A Svájcban, Lengyelországban, 
Bukarestben és Oláhországban szétosztott egész Al-
peseken inneni kongregáció», saját szavai szentünk-
nek, epedve óhajtja «még ebben a században» alapí-
tóját a mennyei szentek sorában láthatni. Ez nagy 
jótétemény lenne nemcsak a kongregációra, hanem 
az egész anyaszentegyházra is, mert Alphonsust az 
egyház éppen a legvészterhesebb időben kapta és ő 
oly tanítóvá izmosodott az egyházban, «a ki az egy-
ház első és legvirágzóbb időinek atyái mögött sem-
mivel sem áll hátrább».2 IIa valaha, most van az 
egyháznak szüksége3 új mennyei pártfogóra. «Mert az 
idők annyira rosszra fordultak, hogy névszerint 

1 Mikor valamely szerzetesrendben, a melyek valameny-
nyien tulajdonképpen a magasabb tökéletesség fényes vilá-
gának művelésére vállalkoztak, nemcsak a magasabb tökéle-
tességre való törekvés szelleme, hanem a világban élő hivekre 
is ráillő kötelességeknek a teljesítése — milyen például az egy-
más iránt való szeretet és kölcsönös megbecsülés kötelessé-
gének a teljesítése — sokakban hiányzik s az ellenkező min-
tegy uralkodóvá válik, a mint ezt Hofbauer atya saját rendjé-
nek római prokuratora és társai részéről keservesen tapasz-
talta : akkor az ily szerzetesrend a hanyatlás és végkifejlődés-
ben a bukás lejtőjére jutott. Pang és csak terhére van az a 
nyaszentegyháznak s céltáblája a világ támadásainak. Rajta 
csak vagy üdvös reformmal vagy feloszlatással lehet annak 
segítenie, a kinek szent Péter apostolban mondotta az Úr Jézus : 
«En pedig könyörögtem éretted, hogy el ne fogyatkozzék 
a t e hited ; te pedig viszont alkalomadtán (aliquando conver-
sus) erősítsd meg a te atyádfiait». Sz. Luk. 22, 32. 

2 Lehetetlen szentünknek ebben a gondolatában magvát 
nem látni annak a mozgalomnak, mely már XVI. Gergely ko-
rában lépett nyilvánosság elé, IX. Pius pápa alatt pedig 39 
biboros, 10 patriarka, 135 érsek, 540 püspök, 25 egyetemes rend-
főnök stb. kérvényét terjesztette a pápa elé aziránt, hogy Liguori 
szent Alfonz — időközben megtörtént a szenttéavatás — az 
Egyház Uoctora cimével tíintettessék ki, a mi 1871. július 7-én 
csakugyan bekövetkezett. 

3 VII. Pius és Hofbauer atya végigélték és szenvedték 
a francia forradalom s napoleoni pusztító zsarnokság viharait. 

Németország napjainkban nagyobb veszedelemben 
forog,1 mint a minőben a véres, borzalmas (napo-
leoni) háborúk idején ment át. Nem ok nélkül ret-
tegünk, nem ugyan magáért az egyházért, mert hiszen 
ezt Krisztus maga sziklára építette, hanem Német-
országért, hogy cselszövény el fogja őt szakítani az 
egyháztól.2 Eélelemmel és reszkedve látjuk, hogy ezt 
megindították és megindították úgy, oly vakmerőség-
gel és oly sikerrel, hogy vigaszt és segítséget már 
sehol sem lehet találni, csak a szentek közbenjárásá-
nál és az ég segedelménél.»3 

Liguori szent Alfonz szenttéavatását Hofbauer 
atya természetesen már nem élte meg; de megért 
egy másik szerencsét, áldást és örömet hozó eseményt : 
a kongregáció végre az Alpeseken innen saját, biz-
tos rendház (collegium) birtokába jutott Svájcban. 
A rendalapító, már mint mennyei pártfogó, itt segített 
az ő lelkéből fakadt kongregáción, a hol emberileg 
legkevésbbé lehetett várni, kivált addig, míg Svájc-
ban a francia «rablók» uralkodtak. Napoleon vég-
zetes csillagának lehanyatlásával Svájcra is fölvirradni 
kezdett a szabadság napja. Osztrák hadak vivták a 
franciák ellen 1814-ben a szabadságharcot, de hagy-
máz ütött ki köztük és soraikban rettentő pusztítást 
vitt véghez. A Freiburg kanton területén szétszórva 
élt redemtorista atyák halhatatlan érdemet és egész 
Svájcban áldásba került nevet szereztek akkor a beteg-
ápolás terén. A német- és szlávajkú osztrák katona-
ság mentőangyaloknak tekintette az ő nyelvükön is 
beszélő atyákat. Valamennyi tagja a kongregációnak, 
egy kivételével, megkapta a ragadós betegséget, de 
Isten segítségével egy sem halt bele, hanem ha csak 
félig magához jött is, mindenki hamar visszatért a 
betegápoláshoz. Minthogy az atyák ezt az áldozatos 
szolgálatot a kormány és a püspök fölszólítására vé-
gezték, a katholikus kanton mindakét, egyházi és 
világi hatóságának hálája örök időkre biztosítva lett 
a kongregációnak. A nép pedig, látván az önfeláldo-
zást, csak elragadtatással tudott beszélni a redemto-
ristákról.4 

Ily kedvezőre alakulván Svájcban, névszerint 
Freiburg kanton területén, a redemtoristákra nézve a 
viszonyok, Passerai atya, a főnökük, 1815-ben össze-
hívta a kantonban működő atyákat tanácskozásra, 

1 A protestantizmustól megóvott rész elszakadásának 
veszedelmére történik utalás, melyről a bécsi kongresszussal 
kapcsolatban volt szó. 

2 Tehát a veszedelmet a bécsi kongresszuson elért siker 
még nem szüntette meg. A lelkek az irányadó egyházi és 
világi körökben állandóan hajlandók voltak még mindig a 
Wessenberg javasolta, Rómától elvált «nemzeti egyház.» csá-
bító sugallataira. Szentünk e tekintetben «deszkán átlátó» 
nagy tanú. 

3 Innerkofler, 754. 1. 
4 Das ganze Volk und die Behörden rechneten es ihnen 

(a kongregáció atyáinak) zu hohem Verdienste an. Innerkof-
ler, 760. 1. Ne feledjük, hogy Svájcban a nép uralkodik, a 
nép maga a souverain. 
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hogy mit gondolnak, tanácsos dolog-e az adott kö-
rülmények között az, hogy a kongregáció a világi 
hatóságnál engedelmet kérjen zárda alapítására. Az 
atyák azt tanácsolták, hogy a kanton elnökénél kell 
mindenekelőtt puhatolódzni. S Passerat atya az elnök-
től azt a választ kapta, hogy igenis, remélhetnek az 
atyák, de várjanak még egy kissé. 1817-ben Odet, 
gruyérsi prefektus volt az, a ki Hofbauer atya kon-
gregációját Svájcban saját templom és rendház bir-
tokába jutatta, illetve terelte. Ezt mondta Passerai 
atyának : Kerületem egyik völgyében, Cerniat plébánia 
területén, van magas hegyektől környezetten egy ős-
régi karthauzi kolostor. Valsainte a neve; legutóbb 
trappisták laktak benne, most üres; a kormány bir-
tokában van. Bátran kérheti a P. Rector, minden 
bizonnyal megkapja. Passerat atya sietett a kérvény-
nyel, s a kantoni nagytanács 1818-ban nagy több-
séggel megszavazta Valsainte-t a redemtoristáknak.1 

Mindez, természetesen, Hofbauer atya tudtával 
történt. S minthogy Jeuni Tóbiás, Freiburgban székelő 
«genfi és lausannei» püspök a rendnek minden te-
kintetben nagy pártfogója volt, szentünk 1818. febr. 
20-án kelt levelében hálás köszönetét fejezte ki a 
nagytanácsnál latbavetett pártfogásért s fölkérte őt, 
hogy a világi hatóságnál ezentúl a rendet az ő viká-
riusi hatóságának képviseletében is támogatni kegyes-
kedjék. Bár a nagytanács külön törvényszakaszban 
korlátozásokat állított föl, szentünk ezt a korlátozást is 
elfogadta, abban a reményben, hogy idővel a kormány 
a szakasz szigorát enyhíteni fogja. Passerat atya az 
állami befogadás határozatának vétele után Valsainte-t 
azonnal birtokába vette. A rend bevonulása nagy 
ünnepéllyel ment véghez. Az atyák körmenetileg vo-
nullak föl a cerniati plébánia-templomból a kolos-
torba. Nagy néptömeg követte őket hálaadó, Te 
üeum-os istentiszteletre. 

Kolostor s templom tehát már végre volt; de nem 
volt miből bebútorozni, illetve fölszerelni. Magában-
véve még nagyobb baj volt az, hogy élni sem voll miből. 
Ám a nagyobb bajon, úgy a hogy, a megszokott módon 
segítettek Hofbauer atya liai — mert valamennyien 
azok voltak, — a templomnak pedig Hofbauer atya 
Récsből küldött templomi szereket azokból, melyeket 
ő Varsóból megmentett.2 Minthogy a rendtagok Val-
sainte-ben egészen a rend szabályai szerint élhettek, 
szentünk legifjabb kedves tanítványát, Joseph Srnát 
odaküldte hozzájok, hogy nevelését már most ők foly-
tassák. Ez a nagyreményű ifjú hét évig lakott Hofbauer 
atyával Bécsben együtt. Tanítani Stark és Sabelli 
atyák tanították őt, a nevelését maga szentünk végezte. 
A boldoggáavatás aktáiban ez a tanítvány, mint szem-
tanú, a következő vallomást tette Hofbauer atyáról : 
«Bármit beszéltek róla kint, csak árnyéka volt annak, 
a mit én rajta közelről tapasztaltam».3 

Breznay Béla dr. 
1 Innerkofler, 760. 1. 2 Haringer, 321. 1. 
3 Summarium, a. 1866. 11. 1. 

rssurbanipal könyvtára. 
A Louvre egyik legértékesebb gyűjteménye a 

Musée des antiquités asiatiques. A juliusi nap heve 
ellen menekültünk oda, mert a többnyire óriási 
méretű szobrok és feliratos oszlopok, sírkövek a föld-
szinten nyertek elhelyezést. A pezsgő életű, forgal-
mas Páris kellő közepén egy jókora darab ókor oly 
megkapó, gigászi alkotásokkal képviselve, hogy szinte 
feledjük az évezredes időközt, mely azoktól el-
választ. 

A sok lelet közül legjobban feltűnik a Sargon 
palotájából való két óriási szárnyas bika. Erőt és 
méltóságot, hatalmat és értelmességet alig örökített 
még meg szobrász oly kifejezően s hatásával szinte 
lenyűgözően, mint ezeknek az emberfejjel és szár-
nyakkal felékesített állatoknak alkotója. Több mint 
2500 év mult el kifaragásuk óta, de most is szépen 
tanúskodnak a művész mesteri tudásáról. Századokon 
át állottak őrt ama királyi palota bejáratánál, melyei, 
bármily bámulatos technikával volt is építve, mégis 
romba döntött véres harcok, népeket elsöprő háborúk 
forgataga. 

Sok évszázad tűnt el e romok fölött, míg végre 
1845-ben feltámasztotta őket hosszú álmukból a 
francia Botta, kit, mint konzult, küldött a francia 
kormány az északi Mesopotámiában, a Tigris jobb 
partján épült Mosulba. Az általa rendezett ásatások 
Khorsabad-ban egy csodás világot tártak fel előtte. 
A nagy fáradsággal ásott árkok Sargon palotájának 
kellő közepébe vezették őt, a hol minden, a mit 
látott és talált, ámulattal töltötte el a tudós konzult. 
A falak alabastromlapokkal bevonva s ezeken letűnt 
nagyságok története ügyes domborművekben meg-
örökítve. Mindenütt ékírás, mely titokzatosságával 
lázba hozta csakhamar az egész tudós világot. Külön-
féle eszközök, szerszámok, melyek készítőiknek fejlett 
kultúrájáról tanúskodtak. 

Botta munkáját 1851-ben Place folytatta, a ki a 
palota pincehelyiségét is megtalálta sok kőedénnyel, 
melyeknek belső vörös falát eleinte bizonyos fény-
máznak tartotta, de mikor a megindult esőben fel-
oldódott és borszagot terjesztett, tisztában volt ez 
edények eredeti rendeltetésével. Sajnos, hogy a lele-
tek hazaszállításában nem volt oly szerencsés, mint 
Botta: két komp elsülyedt a ritka régiségekkel. 

A franciák sikerei az angolokat is tettre serken-
tették. Az óriási pénzáldozatokhoz járult az az elő-
nyük, hogy Austen Henry Layard, a kire e tudomá-
nyos kutatásokat bizták, úgy szakképzettségével, mint 
vasakaratával és egészségével a teljes sikernek ga-
ranciáit nyújtotta. Meg is felelt a várakozásnak. Sem 
a franciák féltékenykedése, sem a török pasák aka-
dékoskodása, sem a mohamedánok fanatizmusa, sem 
a szomszéd arabs törzsek erőszakoskodása, sem végre 
a 45° R. hőség nem tudtak rajta győzedelmeskedni. 
Kitartását a legszebb sikerek koronázták. Layard 
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megtalálta I. Salmanassarnak körülbelül 1300-ban 
Kr. e. épült palotáját, a 200 évvel később épült Tigla 
Pileser-palotát és az évek múlva folytatott ásatások-
ban végre Sennacherib és Asarhaddon palotáit is. 

De mindennél fontosabb volt Assurbanipal könyv-
tárának megtalálása a Krisztus előtti VII. századból. 
Tízezernél több agyagtábla, mindkét oldalán ékírás-
sal teleírva, alkotta ezt a királyi «könyvtárt». A finom 
agyagból gyúrt táblát puha állapotában ügyes író-
emberek teleírták ékirásokkal, melyek oly finomak 
és aprók, hogy gyakran csak nagyító üveggel olvas-
hatók el. 

Pótolhatatlan nagy kár azonban, hogy e táblák 
legnagyobbrészt össze voltak törve. A bajt még nö-
velte ama vigyázatlanság, mellyel e ritka kincseket 
kosarakba söpörték, majd meg ládákba helyezték, 
hogy Londonba szállíttassanak. Hosszú és fáradságos 
munkába keriil u. i. a töredékek összeállítása, pedig 
hogy összefüggnek, számozott voltuk is mutatja. Az 
ősi Ninive feltámadt tehát halottaiból, de egyelőre 
még néma maradt : a babyloni ékirást még nem 
tudták olvasni. 

A Persepolisban talált feliratok háromféle ék-
iratot tüntettek fel, melyek közül a perzsa nyelvűt 
fejtették meg legelőször. A Ninivében talált feliratok 
közlésével a másik két ékírás megfejtése is kezdte a 
tudósokat foglalkoztatni. Ez kemény diónak bizonyult. 
Midőn Botta az általa megvizsgált feliratokból nem 
kevesebb, mint 642 különböző ékjegyet állapított meg, 
tisztában volt azzal, hogy ez nem betűírás. A későbbi 
kutatások is megerősítették ezt. Kitűnt, hogy a baby-
loniak szótagírást, sőt fogalomírást használtak, vagyis 
hogy egy-egy ékj egy csoport nem egyes betűt, hanem 
egy-egy szótagot jelent, sőt egész fogalmat fejez 
ki. Innét a jegyek sokfélesége. Azt is megállapították, 
hogy egy-egy ékcsoportozat más-másképen ejtendő 
ki a szóban elfoglalt helyzete szerint. Mindez termé-
szetesen nagyon megnehezítette a megfejtést. Merész 
kombinációk és főkép a nagyszámú tulajdonnevek 
összehasonlítása végre itt is sikerre vezetett. A kétel-
kedők is megnyugodtak, midőn 1857-ben az addig 
legkiválóbb négy tudós mintegy nyilvános vizsgát 
tett a londoni Boyal Asiatic Society szine előtt. Ez 
évben u. i. Bawlinson, Hincks, Oppert és Talbot 
történetesen együtt voltak Londonban. Talbot indít-
ványára mind a négyen egy Tiglat-Pilesertől szár-
mazó feliratot egymástól függetlenül lefordítottak és 
azt lepecsételve az említett Társulatnak átadták. Az 
eredmény meglepő volt : mind a négy fordítás a 
lényegesben egyezett. Ezzel a hosszű és fáradságos 
munka sikere el volt ismerve és a francia Ménant 
1868-ban már mathematikus biztonsággal adhatta elő 
az ékírás olvasásának szabályait. Ugyanezt tette 
Németországban egy évvel később Schräder, kiknek 
nyomaiba azután Delitzsch, Meissner, Scheil, Fossey, 
Brünnow és mások léptek. 

Most már tudjuk, hogy az assyrok és babyloniak 

által használt írás eredetileg az accadok vagy sumi-
reknek volt írása, mely képes fogalomírás volt. Az 
assyrok és babyloniak csakhamar egyszerűsítették ezt 
a nehézkés írást olyképen, hogy az eredeti képnek 
csak körvonalait tartották meg s ezt ékekkel jelez-
ték. Ezt az egyszerűsítést az egiptomi hieroglifáknál 
is megtaláljuk, a hol pld. a hal képéből később egy 
vízszintes vonal lett fejjel és farkkal, a vonalat pedig 
egy kisebb függőleges vonal metszette át. A baby-
loniak még egyszerűbben három vízszintes ékjeit egy 
függőlegessel metszettek át. így származott a sok 
képből a sok ékjegycsoport. 

Amerika felfedezése egy világrészt nyitott meg 
a jövő számára. A hieroglifák és ékiratok megfejtése 
több ezer éves múltba engedett belepillantást az 
emberiségnek. Champollion, Grotefend, Oppert s mind a 
többi lángelme megannyi erősfényű reflektor ez évezre-
des homályban. Tekintve, hogy a fénysávok közül sok 
az isteni kinyilatkoztatás nyomait világította meg s 
oly adatokat szolgáltatott kezünkbe, melyek a Szent-
írásnak történeti tekintélyét is megerősítik, nehéz 
eldönteni, melyik felfedezés mondható nagyobb hord-
erejűnek. Babura László dr. 

"Létezik-e állományi változás? <n.) 
Fölfogásunk ellen egy valóban alapos nehézséget 

lehet fölhozni. Ezen nehézséget elsősorban az úgy-
nevezett alkatrész megmaradásának törvénye okozza, 
mely szerint : «Az alkatrész oly része a vegyületnek, 
mely chemiai átalakuláskor minőségének megmara-
dásával átvihető egyik vegyületből a másikba». Ezt 
kiegészíti azután az elemi alkatrészekről szóló tör-
vény, mely szerint : «Az elemi alkatrészek minősége 
semmi eddig ismert befolyással véglegesen meg nem 
semmisíthető».1 

Ki is használja Than ezen törvényt, midőn a 
következőképen ír : 

«E nagyfontosságú tétel, mely szigorúan és álta-
lánosan érvényes, kapcsolatban az anyag megmaradá-
sának törvényével annak elfogadására késztet ben-
nünket, hogy az elemi alkatrészek a vegyületek mo-
leculáiban különvált és oszthatatlan tömegrészek 
(atomok) alakjában fordulnak elő. A tömegükre nézve 
oszthatatlan atomok hordozói annak a minőségnek, 
mely minden egyes elemi alkatrészre nézve jellemző. 
Ez a minőség az elemi alkatrész különféle vegyüle-
teiben módosulhat ugyan, de ugyanazon vegyületben 
mindig ugyanaz. Mivel ilyen azonos sajátságú vegyü-
letet az elemi alkatrész bármily vegyületéből min-
denkor előállíthatunk, következik, hogy nem áll 
hatalmunkban ezt a jellemző minőséget megsemmi-
síteni. E törvény egyik leghatalmasabb támasza az 
atomhypothesisnek és annak helyességét nagyon 
valószínűvé teszi». 

1 Than K. : A kísérleti chemia elemei. I. köt. VI. Az 
alkatrészekről. 
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Midőn az állományi változás bizonyításáról van 
szó, az alkatrészek megmaradásának törvényére ve-
zetendő vissza Richter törvénye is, mely szerint: 
«Minden chemiai átalakulásban a kölcsönösen ható 
és keletkező homogen testek mennyisége molekula 
súlyaiknak egyszerű sokszorosa», a mi laikus nyelven 
annyit jelent, hogy a vegyületek molekula súlya 
egyenlő a vegyületet alkotó elemek atomsúlyának 
összegével. 

Ugyancsak idetartozik és ezt bizonyítja Gay-
Lussac térfogati törvénye, mely szerint «chemiai át-
alakulásokban a kölcsönösen vegyülő és keletkező 
homogen gázok egymásnak egyszerű sokszorosai». 

Az alkatrészek megmaradásának törvénye való-
ban súlyos nehézséget képez legalább látszólag és az 
első pillanatban, a mikor inkább a tüneménynek 
fizikai része van ránk hatással, egész természetes-
nek tűnik föl. Minő elv lehet tehát irányadó ezen 
kérdés eldöntésében ? 

Nézetünk szerint csak az okság elvének szigorú 
alkalmazásával lehet ezen kérdést eldönteni. A hol 
azonos hatások és tulajdonságok nyilvánulnak, ott 
azonos az állomány, de a hol kúlömbözők a hatások 
és ezen külömböző hatásokat nem lehet az elemek 
hatásai összegének tekinteni, ott külömböző alapokat 
kell feltételeznünk. A jelen kérdést tehát az fogja 
eldönteni, vájjon a vegyületek hatásait, tulajdonsá-
gait ki lehet-e magyarázni, mint az elemek hatásai-
nak összegét, illetve eredőjét? Mert, hogy külömböz-
nek az egyes elemek hatásaitól és tulajdonságaitól, 
bizonyítani is fölösleges. 

Mai chemiai ismereteink mellett nem vagyunk 
annyira, hogy az elemek hatásai, illetve tulajdonságai 
összege gyanánt tekintsük a vegyületek tulajdonságait 
és hatásait, sőt nincs is remény, hogy ez valaha si-
kerüljön. íme a bizonyítás! Az oxigén táplálja a 
tüzet, sőt maga az égési folyamat sem egyéb, oxidatio-
nál ; a hydrogen is tápot ad a tűznek, de ha a ket-
tőt összeadjuk, mégis oltják a tüzet. Ep úgy nem 
lehet megmagyarázni az atomok összetétele által 
előállott hőt sem atomista alapon, mert más össze-
tételek fejlesztés helyett inkább elnyelik a hőt. 
A vegyületek tulajdonságait és hatásait tehát nem 
lehet az elemek tulajdonságai összegének tartani, 
mert velük sokszor ellentétesek, vagy tőlük legalább 
is függetlenek, mint ezt tételünk bizonyításánál 
láttuk. 

Kérdés azonban, vájjon a vegyületek molekula 
súlya, a mely egyenlő az atomok súlyösszegével, ez 
ismét a térfogatösszeggel, nem bizonyítja-e, hogy 
mégis csak megmaradtak az atomok, tehát a vegyü-
let még sem egyéb az atomok összegénél ? 

Ámde ezen második ellenvetésnek logikai szükség-
kép bizonyító ereje nincs, mert lehetséges, hogy csak az 
állomány változott, de nem a járulékok, a melyhez 
a súly, kiterjedés és az érzékek alá eső tünemények 
tartoznak. Lehetséges továbbá, hogy mint Pesch 

tanítja, új állomány lépett föl, anélkül, hogy az 
elemiek teljesen megsemmisültek volna. Hogy melyik 
észszerűbb, melyik helyesebb, szigorúan nem tartozik 
az állományi változás létezésének kérdéséhez, hanem 
csak annak módjához. A kérdésnek ez a része már 
nagyon is metafizikai, érzékeken túl eső lévén, itt 
már az észokoskodás lép előtérbe. 

Az eddig mondottak után távolról sem akarjuk 
állítani, hogy a chemiából vehető összes esetekben ki-
mutattuk, miszerint a vegyület ellentétes, vagy más 
tulajdonságokat mutat föl, mint az elemi alkotórész. 

De ez nem is szükséges, elég, lia néhány eset-
ben mutatjuk ki, mert ezáltal bebizonyosodik az 
állományi változás jogosultsága, legfeljebb kiterjedé-
sét illetőleg lehet észrevételeket tenni. 

Értekezésünk általános következményeként rövi-
den a következőket állapíthatjuk meg: Ellentétes 
vagy különböző tulajdonságoknak és hatásoknak 
hordozóiul ellentétes vagy különböző állományokat 
kell feltételeznünk. Ámde ezen eset fordul elő a 
vegyületeknél, legalább igen sok esetben, tehát az 
alkotó alapállományokétól különböző uj állományt 
kell náluk föltételeznünk. Más szóval létezik állo-
mányi változás. 

A chemiának mai fejlettsége mellett ezt kell mint 
helyes és jogos alapot elfogadnunk. Lehet — bár 
nem hisszük — hogy későbbi chemiai kutatások 
mást fognak kideríteni, de a mai chemia semmi-
képen sem követeli, hogy feladjuk Aristotelesnek, 
aquinói szent Tamásnak és más lángeszű tudósok-
nak más téren is nagyon bevált fontos bölcseleti 
tételét. Ugyancsak a mondottakból láthatjuk, milyen 
joggal ajánlja XIII. Leó után X.Pius is a «Sacrorum 
Antistitum» dekrétumában különösen aquinói szent 
Tamás bölcseleti rendszerét, mikor ezeket í r ja: 
«Midőn előírjuk, hogy az iskolás bölcseletet kell kö-
vetni, különösen azt értjük, melyet szent Tamás 
tanított, a melyre vonatkozólag helyben hagyjuk 
mindazt, a mit elődünk elrendelt . . . A tanítókat pedig 
intjük, hogy nagyon is tartsák szem előtt, miszerint 
szent Tamást különösen metafizikai kérdésekben 
még csak kevéssé sem lehet elhagyni nagy kár nél-
kül». Mint láttuk, a chemia épen nem követeli szent 
Tamás rendszere ezen fontos pontjának föladását, 
tehát maradjunk mellette. Kaszás Bajmund. 

Par is . «Nathan terve Lumentől.» — Ez alatt a cím -p « • 
alatt kapott és közölt az itteni «Univers» egy külföldi isme-
rőstől egy cikksorozatot, melynek tartalmával, hogy világ-
különösen az 1910/11. év eseményeit megérthessük, ok- l^rónikct. 
vetetlenül meg kell ismerkednünk. A cikksorozat külön 
cimek alá van foglalva. Mi is úgy fogjuk közölni. 

Az első cím ez : A londoni zsidó. 
Ki ez az" Ernest Nathan, ki Londonban született, 

tehát angol származású, abban az időben, mikor a hír-
neves Mazzini József ott tartózkodott? 

Azt mondják, hogy ő maga is azzal dicsekszik, hogy 



174 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

egyenes leszármazottja, fia a XIX. század e félelmetes 
konspirátorának, a ki szellemutódja volt a német Weis-
hauptnak, ki a szabadkőművességre a XVIII. században 
világosságot árasztott. A mi ebben a dologban kétség-
telen, az abban áll, bogy Nathant a inai szabadkőműves-
ség körében mindenki mint ilyent «tiszteli». 0 a szabad-
kőművesség «istenségeinek» egyike. 

Nathan zsidóul annyit jelent, mint — ajándékba 
adott, latinul donatus. A kérdés itt most az, hogy kinek 
az ajándéka vájjon: Istené-e, vagy az anti-istené? Van 
ok arra, hogy ez utóbbi felé hajoljunk. 

Nathan ezidőszerint kétségtelenül zsidó, talmud szel-
lemű, kabbalista feje Rómának, a melynek valóságos 
ura, mert polgármestere, értve természetesen Róma alatt 
a «harmadik Rómát», a mely 1870 óta létezik. O itt az 
állandó, nemzetközi, egyetemes szabadkőműves össze-
esküvés élén áll — a pápaság — az egyház élő feje — ellen, 
igenis a pápaság, a 40 év óta fogoly pápa ellen, az ellen 
a fogoly ellen, ki látszat szerint az «Egyesült Olaszor-
szág» királyának a foglya, valóság szerint azonban a 
szabadkőművesség foglya, a mint ezt Velencében 1896-
ban Sarto biboros patrárka, most X. Pius pápa nyilván-
valóvá tette. 

Tehát Nathan angol alattvaló, ki az ő szabadkőmű-
ves neveltetését Angolország Nagy Egyesült Páholyától 
kapta, ettől a páholytól, mely Mazzinit támogatta. Most 
naturalizálva, polgárosítva van Olaszországban, és ezideig, 
mint .\N.\M, az olasz szabadkőművesség élén áll. Hogyha 
ebben a minőségében most Ferrari/.t. helyettesíti őt, ebből 
nem következik az, hogy Nathan elhagyta az olasz páho-
lyok vezetését. Ö most a Rómába központosított felsőbb 
nemzetközi szabadkőművesség végrehajtó hatalmának 
intézője. Csaknem teljesen zsidókból álló sanhedrinnek 
(gyülekezetnek) az elnöke. 

Az az anlipápai, antikrisztusi szerep, melyet Nathan 
elég nyomorúságosan, a szabadkőművességtől, tudjuk, 
hogyan összetákolt «harmadik Róma» kapitoliumi ma-
gaslatáról betölteni igyekszik ; az ö 1910 szeptember 
20-iki összefüggéstelen dühös beszéde, melyet nagy igye-
kezettel készítettek elö a páholyok s melyet Nathan a 
Porta Pia előtt okádott ki (sic, vociférations vomies), 
elég világosan mutatják a jelenlegi helyzet minemü-
ségét. 

Más tényekkel ezt a dolgot még szabatosabbá lehet 
tenni. 

Habár jelenleg az „olasz király" iránt a felszínen 
egy nemét a loyalitásnak tanúsítja ; habár mellén (demok-
rata pózolásai dacára) a savoyai „nagy kereszt" jelvé-
nyét hordozza, ő, Róma polgármestere, alig két év előtt, 
szintén a 20-iki ünnepség alkalmából, kivilágíttatta a 
Colisseumot, melyet a keresztény vértanúk vére szentelt 
meg, és ott a savoyai hivatalos kereszt hetyébe az «Egye-
sített 01aszország»-nak köröskörül «sugáros csillagát», a 
szabadkőművesség kiváló jelvényét állította fel, a melynek 
öt szöglete, a nagy titkos szertartás értelmében, eme 
hires öt betűnek S . •. A . •. T . •. A . •. N . •. felel meg. 

A quirinali király ezt a csillagot fennakadás nélkül 
elfogadta, hiszen talán tudja is, hogy az mit akar 
jelenteni. 

A fensőbb nemzetközi szabadkőművesség, a melynek 
igazi megalkotói 1870-ben, Róma elfoglalása előtt, az 
amerikai P i k e . - . t és az olasz Mazzini . \ t. valának, 

ezen a napon (1870 szeptember 20-án) a páholyokban 
mindenütt a «vigság ágyúit» (batteries d'allegresse) süt-
tette el. 

Krisztián in. Krogh-Tonningh halála. — Mult vasár-
nap (ma két hete) itt Krisztiániában, mikor épp útban 
volt St. Olaf temploma felé nagymisére, hirtelen össze-
esett és meghalt Krogh-Tonningh dr., Norvégország 
legkiválóbb embereinek egyike. Egykor protestáns lel-
kész volt, de 1900-ban visszatért a katholikus egyházba. 
Megtérése, bár azt a «Morgenblad» ban közzétett írásai 
előre sejtették, rendkívüli izgalmat kellett a három skan-
dináv országban.1 Krogh-Tonningh, valóban a luthe-
ránus hittudósok körében korának egyik legnagyobb, 
sőt mondhatni legnagyobb alakja vala hazájában. Tekin-
télye és befolyása, melyre lelki vezetés és prédikálás, 
de főleg sokoldalú irodalmi munkássága útján tett 
szert, igen magas fokra hágott. Született 1842-ben, hit-
tudományt a krisztiániai lutheránus theologiai fakul-
táson tanult. Azután külföldi egyetemeken bővítette 
tanulmányait. Lelkipásztori gyakorlat közben nyert 
1887-ben doktori diplomát a protestáns hittudomány-
ból. Doktori értekezése «Az őskereszténység védelme» 
cimmel jelent meg, a mely akkor óriás hatást keltett 
a lutheránus egyház körében. Csakhamar kinevezték a 
gyakorlati hittudomány egyetemi tanárává és egyúttal 
Krisztiánia legszebb templomának, a Gamle Akerskirke 
nevűnek, lelkipásztora lett. Itt, ebben a kettős állásban 
írta meg és adta ki különféle hittudományi és bölcse-
leti munkáit s evvel a termékeny irodalmi munkás-
sággal párhuzamosan nagysikerű pasztorációt fejlett 
ki. Legnagyobb könyve a «Keresztény hitágazattan» 
cimű, mely 1885-től 1894-ig jelent meg öt kötetben. Ez 
a könyv nem csupán arról nevezetes, hogy a norvég 
irodalomban páratlanul áll, hanem azért is, mert benne 
megható módon nyilvánul a szerző lelkében végbement 
átalakulás az egyház lényegének és szükségességének 
fölfogására nézve. 

Lutheri alapról kiindulva, melyen ő a szentírást a 
keresztény élet egyedül való s elégséges forrásának tar-
totta s az egyháznak mellette csak másodrendű irá-
nyító tekintélyt tulajdonított a hívek közönségének veze-
tésében, lassankint, szoros és részrehajlatlan logikájának 
vezetése alatt, rájött belátására annak, hogy kell lenni 
egy tévedéstől mentes egyháznak, mely egyedüli letéte-
ményese a keresztény igazságnak. 

De evvel a belátással még nem állapodott meg 
sem az egyház lényegére, sem azon szükséges igazságok 
mibenlétére nézve, a melyek az egyház hitletéteményét 
alkotják. Ennek a két feladatnak megoldására nézve ő 
még elégtelen eszközzel rendelkezett akkor csupán, t. i. 
az egyéni fölfogás szerint magyarázott bibliával, a mely 
így merő individualizmusba vezet. 

Minthogy meggyőződésével még csak félúton volt 
a katholicizmus felé, protestáns maradt. Mert világos, 
hogy katholikussá teljes meggyőződéssel csak akkor 
lehet az ember, hogyha minden katholikus igazságra 
nézve megszerezte, Istentől megkapta a hit malasztját 
legalább implicite, valamely általános hittételben ben-

1 Protestáns hittudósból és lelkészből katholikus pappá lenni, 
bizony, nem csekély, nem közönséges dolog. 
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foglaltan. Ez magyarázza meg Krogh-Tonninghnál, 
hogy egyideig még protestáns hiten maradt, bár az benne 
már meg volt rendülve. 

Másrészről azonban lelke még sem tűrhette to-
vább, hogy a protestáns vallásban vezető állást 
tartson elfoglalva. 1900. jan. 1-én tehát lemondott lelki-
pásztori állásáról és néhány hónapi magány s közbe-
esett betegség után, mit együttvéve «boldog szenve-
dés»-nek nevezett el, 1900. júniusban az igazság világos 
látását követve, visszatért a kath. egyházba. 

Falura ment lakni, abból a szerény nyugdíjból 
élve, melyet számára mint volt egyetemi tanárnak, a 
storthing vagyis a norvég országgyűlés kirendelt. Itt 
írta meg «Egy megtért visszaemlékezései» c. könyvét, 
mely hazája határain túl is széles körökben nagy hatást 
keltelt. Azóta más, már egészen katholikus hittudomá-
nyi könyvet is írt, például «Az utolsó skolasztikusról» 
szólót, a ki alatt Dionysius Carthusianust értelte.1 

Habár eletében katholikus hitre való térését hazá-
jában kellőképen csak kevesen értékelték és becsülték 
meg: halála után az egész nemzet kegyelettel gondolt 
vissza reá, mint egyik legkiválóbb gondolkodójára, a 
kit megtérése előtt protestáns atyafiai valóságos oráku-
lumnak tartottak hit dolgában. Norvégország valamennyi 
lapja, a norvég közvélemény szócsövei, párt- és véle-
ménykülönbség nélkül elismerték és hirdették, hogy 
Krogh-Tonninghban nagy tiszteletre méltó hőse a meg-
győződésnek tűnt le a látóhatárról. —y —la. 

Iroda- A te rmésze t fö lö t t i elem S h a k e s p e a r e szin-
j o m müve iben . Irta Berzeviczy Albert. Budapest, 1910. 192 1. 

(Olcsó könyvtár.) Ára 80 fillér. 
A páratlan tragédiaíró, az angol Shakespeare, a kit 

a XVI. századbeli mozgalmas Erzsébet-korszak nevelt 
nagyra, ujabban nálunk beható tanulmányozás tárgya. 
A divatba jött Shakespeare-matinékon legkiválóbb íróink 
olvasnak föl róla tanulmányokat s hallgatóikkal együtt 
élvezetet keresnek az ő mélységes lélek- és jellemfesté-
seiben. (Őrültjeihez hasonló lelki megrendüléseket nálunk 
csak Arany János volt képes papirra vetni : a Tetemre 
hivás Abigailjában és Ágnes asszonyban.) Mindenki 
talál benne valami őt érdeklő kérdést s színmüvei 
összehasonlítása alapján tanulmányozza. Ezen kérdések 
közül nem egy ma már szinte megoldatlan probléma-
számba megy, mint némelyek szerint vallása is, mely-
nek követője volt. 

Egy ilyen Shakespeare-tanulmány Berzeviczy Albert-
nek, a Tudományos Akadémia s a képviselőház ez idő-
szerinti elnökének fönnebbi müve. A kísérteties elemet 
állította össze műveiből s beható tanulmány tárgyává 
tette hal fejezetben. 1. A természetfölötti elem jogosult-
sága a színműben ; Shakespeare korának fölfogása ; az 

1 Nevezetes marad egy értekezése, a melynek cime «De gratia 
et de liberó arbitrio» Aquinói szent Tamás tanítása szerint. Neve-
zetes ez a könyv azért, mert azt Krogh-Tonningh még 1898 ban luthe-
ránus lelkész korában írta s a krisztiániai «Tudományos Társaság» 
adta ki ; még nevezetesebb azért, mert Satolli bibornok, korunk egyik 
legnagyobb thomistája «eon mano maestro» írottnak mondotta ; leg-
nevezetesebb pedig azért, mert a lutheránus szerző a könyv ki-
adásához «magán uton», a krisztiániai katholikus püspöktől «im-
primatui'»-t kért és kapott. Augsb. Postz. 1911. márc. 7. 

ő művészete az elem használatában ; a tárgy csoporto-
sítása. 2. A Shakespeare tündérvilága ; a «Szentivánéji 
álom» és a «Vihar». 3. Varázslat és babona; hit a csil-
lagokban és természeti jelekben; jóslat. 4. Ördöghit és 
boszorkányság. 5. Álomlátás, káprázat és szellemjele-
nések. 6. Következtetések a Shakespeare személyes föl-
fogására a természetfölötti világot illetőleg. 

Mint ez a tartalom s földolgozása mutatja, Berze-
viczy egyik leggazdagabb drámai elemét választotta 
színműírónknak, a kihez e tekintetben fogható nincs is 
több a világirodalomban. Az érzékeinken túl eső világ 
lényei népesítik be drámáit, belemarkolnak a szereplök 
életfolyásába s jelentékeny, sokszor döntő szerepet ját-
szanak a bonyodalom csomójának megoldásában, emlé-
kezzünk csak pl. Hamlet-jére. 

Berzeviczyt természetesen első sorban az érdekli, 
hogy drámai szempontból jól alkalmazta-e Shakespeare 
ezt az elemet s hitt-e benne? Mindkét kérdésre igenlő-
leg felel. Az elsőre esik tanulmányának java része, az 
utóbbival az utolsó pontban foglalkozik s azt mondja : 
«a természetfölötti világ létezésének s az azzal való 
érintkezés lehetőségének akkor általánosan elterjedt s a 
műveltebb embereknél is többnyire erősen állott hitét 
Shakespeare sem tagadhatta meg» (185. 1.). A költő leg-
közvetlenebb önvallomását egy «érzékeinket és értel-
münket túlhaladó világ létezéséről» Hamlet Horatióhoz 
intézett eme szavaiban látja kifejezve : több dolgok 
vannak földön és égen, mintsem bölcselmünk álmodni 
képes. 

Hát ez egészen így van. Shakespeare kora a föl-
lépő protestantizmus kora, mely sokban támadta az 
uralkodó katholicizmust, de a szellemvilágban való 
hitet (angyal, ördög létezése) érintetlenül hagyta, sőt 
talán senki se beszélt akkor annyit az ördögről, mint 
épen Luther. Ez a hit ina is a kereszténység egyik 
alkotórészét képezi, mint képezte az ó-szövetségiét is ; 
de ettől a hittől meg kell különböztetni mindazt az 
árnyékot, a mi ősidőktől fogva a mai napig az életben 
a «babona» széles köre alatt foglaltatik s a mit Berze-
viczy is az említett fejezetekben Shakespeare műveiben 
kutatott. 

A helyzet ugyanis az, hogy a lélek halhatatlansága, 
az angyalok és ördögök léte a kinyilatkoztatás tételei ; 
de mint árnyék a fényt, ügy visszaélésképen kiséri az 
életben a tévedés, a babona ezer neme ezeket az érzé-
keket meghaladó valóságokat. S annak dacára, hogy 
már a mózesi törvényhozás is csak úgy tilalmazta eze-
ket, mint később az egyház a mai napig, se az egyház, 
se a haladó tudomány nem volt képes a babonát ki-
irtani. A kísértetekben, a hazajáró lelkekben, a jóslás, 
a kuruzslás, a szellemidézés ezer nemében való hit meg-
van ma is a népben és a műveltek közt egyaránt, eset-
leg más formában csakúgy, mint volt Tertullián, Ágoston, 
Aquinói Tamás korában ; gyökerei a titokzatosra hajló 
emberi természetben, úgy látszik, kiirthatatlanok. 

Semmi különös nincs tehát abban, ha Shakespeare 
színmüveiben is találkozunk ezzel az elemmel, mint 
nálunk pl. Gaál : Peleskei Nótáriusában ; sajátságosnak 
legföllebb az tekinthető, hogy oly nagy mértékben 
alkalmazta, a mi bizonyára abban leli alapját, hogy 
mint kora, ő is a legerősebb emberi szenvedélyeket 
szólaltatta meg hőseiben. 
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Tény azonban, hogy nyugodtabb időben s hala-
dottabb kultura mellett, midőn a legborzalmasabb 
tünetek : a boszorkánypörök szörnyű tévedése, vagy pl. 
az epilepsia betegségének túlhajtott értelmezése nem 
zavarják többé a közéletet s a «sötétség birodalma» 
inkább elvonultan, titokban s kisebb kiadásban tartja 
magát, sajátszerüen hat reánk Shakespeare drámai 
világa. Nem mintha teljesen eltűnt volna, hanem mér-
tékével. Mert jól mondja Berzeviczy : «Ez a hit ma sem 
veszett ki egészen belőlünk; bár a kultura haladása a 
természetfölöttinek határát ezen a téren is mind távo-
labbra tolja, sokakra még ma is ráillik Lessing mon-
dása, hogy nappal szívesen hallják a kisértetek gúnyo-
lását, de sötét éjszakában borzadállyal beszélnek róluk. 
A modern spiritisztikus tanok is tulajdonképen az el-
költözött lelkekkel való érintkezés lehetőségét föltéte-
lezik; e közt és a látható kisértetek között csak a nyil-
vánulás formájára nézve van különbség» (128. 1.). A kul-
tura csak távolabbra tolta a határt, de a babonát nem 
szűntette meg. 

Ezért a jelen kérdés tárgyalása nagy tudást és nagy 
tapintatot igényel. Mint ismeretes, az avatatlanok részé-
ről innen éri az egyházat a legtöbb támadás, mintha ő 
volna a «babona» ápolója, vagy mintha annak kiirtá-
sára nein törekedett volna minden időben. A mint tehát 
Berzeviczyt a Shakespeare kísérteties eleme, úgy érde-
kelt engem Berzeviczy fejtegetése erről a kényes kér-
désről. S megnyugvással mondhatom, hogy fejtegetésé-
ben, kivált azokon a pontokon, a hol a babonás elemeket 
vonatkozásba hozza a kereszténységgel, sehol sem lépi 
túl a tárgyilagos igazság határát. Nem mondhatom, 
hogy a kérdést erről az oldaláról szakszerűen tanul-
mányozta volna, de általános megjegyzései, ha itt-ott 
szabatosabbak lehettek volna is, általában találók. Pl. az 
ördöghit elfajulásának egyik gyökerét a középkorban 
abban találja, hogy «a kereszténység elterjedése az ősi 
pogány hitek istenalakjainak legtöbbjét ördög vagy 
gonosz szellem jellegével ruházta föl, a minek folytán 
az ördögfogalom a nép lelkében a középkor folyamában 
kissé zavaros alakuláson ment keresztül» (80. 1.). A nép 
lelkében a fogalmak tisztulása nehezen ment és megy 
végbe. De azért a keresztény vallásos fölfogásban min-
dig látja azt az alapot, hogy «világunkban az isteni 
szeretet van uralomra hivatva s hogy e szeretet erejé-
vel szemben áll a gonosz szellem, mellyel annak mindig 
új és új harcot kell vívnia» (190. 1.). 

Az egyház a babona minden nemét mindig bűn-
nek minősítette, nevezetesen zsinati határozataival eré-
lyesen küzdött ellene s ezt teszi ma is (L. Müller: Theol. 
Morális. 1879. II. 224-257. 1.). Trier egyik templomában 
ott áll ma is P. Spe jezsuita szobra (f 1635.), ki első-
nek támadta irodalmilag a boszorkánypöröket, a mihez 
akkor a közhiedelemmel szemben nagyobb bátorság 
kellett, mint ma az egyház támadásához. Midőn tehát 
utóbb a természettudomány is neki fogott a babonás 
hiedelmek tisztogatásához, csak az egyháznak jölt segít-
ségére. Ámbár ennek sem sikerül minden, mint Leh-
mann «Babona és varázslat» című, a Természettudo-
mányi Társulat által (1900.) kiadott kétkötetes műnek 
sok helyütt elégtelen természetes magyarázataiból s a 
mindennapi életből látjuk. A természettudomány se tud 
minden okkult jelenséget megmagyarázni ; vannak pl. 

betegségek, melyek előtt az orvos ma is rázza fejét s 
nem tud egyebet mondani, mint a mit erkölcstanunk hir-
det : in dubio, utrum aliquis effectus a causa naturali 
aut a diabolica operatione proveniat, praesumendum 
est ilium a causa naturali procedere (Müller i. m. 238.1.); 
látja a bajt, de nem érti, okát nem tudja megjelölni. 
Valamint az se utolsó jelenség, hogy a spiritizmus tüne-
ményei még napjainkban is egy Zöllnert, egy Flamma-
riont s más természettudósokat meghódítani képesek. 

Bizony csak ismételhetjük Berzeviczy vei, hogy a 
kultura haladása az efféle érzékfölötti jelenségekben 
való hitet csak távolabbra tolta, de okszerű magyará-
zataival kiirtani nem képes, mivel nem is rendelkezik 
ilyenekkel. Hiszen a múltban is nem az egyes jelen-
ségek lehetősége körül tévedtek, hanem a tény kérdé-
sének megállapításában, a magyarázatban, midőn min-
den rendkívülit a természeti erők helyett rögtön az 
ördögi befolyásnak tulajdonítottak. Ma pl. az egykori 
ördögtől való megszállást egyszerűen őrültségnek minő-
sítenek, de vájjon világos-e előttünk esetről-esetre min-
dig a fizikai ok is, vagy az okok komplexuma ? Az orvosi 
tudomány — tudjuk — még sok tekintetben csak az 
okok nyomozása körül fárad. 

Csak két megjegyzést akarok tenni Berzeviczy 
higgadt fejtegetésére. Az egyik a tárgyalt tünemények-
nek «természetfölötti» szóval való jelölése. O ezt a 
szót egyértékünek veszi az «érzékelésünkön kívül eső» 
(7. 1.), más helyütt «érzékeinket és értelmünket túl-
haladó» (187. 1.) elemmel vagy világgal. Ez a két fogalom 
a theologiában nem födi egymást. A természetfölötti 
más és az érzékfölötti is más. A tárgyalt kísérteties 
tünemények képzelt vagy valódi okozói (szellemvilág) 
csakugyan érzékelésünkön kívül esnek, tehát érzék -
fölöttiek (supersensibilia), mivel érzékeink csak az 
anyagi világhoz vannak arányítva ; de nem természet-
fölöttiek (supernaturalia), mivel valamennyien a terem-
tett természet körébe tartoznak. Ide tartozik az ama 
tüneményekkel kapcsolatos vagy kapcsolatba hozott 
emberi lélek, angyal, ördög mind. Érzékfölöttiek, de 
nem természetfölöttiek. S a mennyiben a létesült oko-
zatokból lehet létesítő okaikra következtetni, nem is értei-
miinket túlhaladok, ez utóbbi kifejezés a theologiában 
annyi, mint hittitok. A természetfölöttit fejtegeti szent 
Tamás: Sum. Theol. I. 2-ae. q. 112. a. 1. s körét a 
theologiában úgy szoktuk megvonni : quidquid est a 
Deo sanctificante, non creante, — a minő a kegyelem 
világa s emberfe való hatásai. 

A másik megjegyzésem a XVI. századbeli protes-
tantizmus Berzeviczy által jelzett magatartására vonat-
kozik az ördögben való hittel szemben (81. 1.). Itt egy 
értelmetlen állítás van, mely azt mondja: tagadták 
(t. i. a protestánsok), hogy az egyház ilyenek előidézésére 
az isteni hatalom közvetítésének erejével volna föl-
ruházva. A protestánsok, a kiknek körében a boszorkány-
hit s más efféle csak úgy uralkodott, mint másutt, azt 
tagadták, hogy az egyháznak az ördögüzésre volna ha-
talma, a mit pedig az egyház, támaszkodva az evangé-
liumra (Máté 8, 16 ; 12, 22 ; 17, 17. Márk 6, 13 ; 16, 17. 
Luk. 8, 27), a Krisztustól nyert hatalmára, mindig tulaj-
donított magának. 

Egyebekben Berzeviczy tanulmánya komoly és az 
előkelő író tollával van megírva. Dudek. 
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Der Fluch in d e r Religion der Liehe. Von Lud-
wig Frank. Volksschriften zur Umwälzung der Geister. 
Heft V. 2. Auflage. Bamberg. 

I. Szerző, mint a német «népfölvilágosítók» egyike, a 
Szentírásból oly helyeket gyűjt össze, melyekből kitűnik, 
hogy Isten átokkal sújtja s egyéb büntetésekkel azokat, 
kik tőle elpártolnak ; ezen azután szörnyen megbotrán-
kozik, azon feltevésből indulva ki, hogy a szeretet vallá-
sában nem szabad helyet foglalnia átoknak, büntetés-
nek. Nyilvánvaló a szerző tévedése, mert Isten azért sujt, 
hogy javítson, hogy jó útra térítse az eltévelyedetteket, 
nehogy örök kárhozatra jussanak. Szeretetből, irgalom-
ból büntet, fényit, hogy megmentse lelküket, mint a jó 
atya is fenyítéket alkalmaz, ha megtévedt csemetéje 
megérdemli s teszi ezt szeretetből, nehogy vásott, züllött 
fia legyen; szóval nevel; ezen nincs megbotránkozni 
való ! 

Ugyancsak rossz néven veszi ezen tendenciózus iratka 
szerzője Dávidtól, hogy az mindenféle büntetéseket kíván 
Istentől a megrögzött gonoszokra ; pedig a zsoltáros is 
csak azért kívánja, hogy így azután megtérjenek s üdvö-
züljenek; azért kívánja, hogy a rossz terjedését megaka-
dályozza s így istenfélőek legyenek az emberek, féljenek 
legalább büntetéseitől, ha már nem tudják önzetlenül 
szeretni ; ezzel használ a közjónak is, mert az istentelen-
ség terjedése úgy az egyén, mint az egész társadalom 
boldogulásának állja útját. Sokszor az egyént s annak 
javát feláldozzák a közjóért; ebben senki nem talál 
rosszat; annál kevesbé akkor, ha az az egyén nagyon 
is rászolgált a méltó bűnhődésre; s azt kívánni, hogy 
az ilyen tényleg vegye el megérdemlett büntetését, nem 
hiba, nem kivetni való, hanem a méltányosságnak telje-
sen megfelelő, azért a szeretet vallásában, a kereszténység-
ben, igen is helyet foglalhatnak Dávid zsoltárai, úgy, a 
hogy vannak, a szerző szigorú cenzúrája ellenére is. 

Azt hiszem, nem ütközik meg senki a műtőorvos 
eljárásán, ha pl. mindkét lábát levágja a betegnek az 
esetben, ha máskép meg nem mentheti annak életét. 
Ilyen betegnek kívánni is szabad azt, hogy bárcsak sike-
resen levágnák mindkét lábát. így tesz a jó Isten, ha 
amputálja a lelki beteget, így tesz a zsoltáros is, ha 
kívánja az ilyen amputációt, az ilyen — habár fájdal-
mas — műtétet az eltévelyedettnek ; az ilyen műtétek 
az Isten csapásai, látogatásai; s hogy csakugyan sokan 
ennek köszönhetik későbbi észretérésüket, boldogulá-
sukat, a tapasztalat fényesen igazolja. A kórházak lakói 
sokat beszélhetnének erről. Ezért mondotta Krisztus 
Urunk is, jobb, ha valaki szemét-lábát elveszíti, mely 
amúgy züllésre vezette volna, mintha testi épségét meg-
tartva, örökre elkárhoznék. Persze az ilyen dolgok meg-
értéséhez belátás és hit kell, Ludwig Franknak pedig 
épen ez hiányzik, hát nem csoda, hogy botránkozik ott, 
hol nem kellene ! 

Azon is megütközik, hogy az Egyház szerint ana-
thema — átok — alatt legyen az, ki tanait el nem fogadja 
s megtagadja azokat. Kár megütközni! Hisz akkor meg-
ütközhetnék azon is, hogy a büntető törvénykönyv sze-
rint halállal, vagy 10—15 évi fegyházzal büntettessék a 
gyilkos stb. Úgy-e, ezen senki sem botránkozik meg? 
Sőt ! Az Egyháznak is, mint minden szervezett társaság-
nak, megvannak a maga fegyelmi eszközei ; s hiába, 
fegyelmi büntetések nélkül nem lehet kormányozni 

semmiféle társaságot. Ha most az Egyház tanait valaki 
megveti, az vét az Egyház tekintélye ellen s a gyakor-
latban annyit jelent ez, mintha tényleg azt mondaná az 
Egyháznak: nem hiszek neked, mert nem vagy hitelre 
méltó, mert vagy tévedsz, vagy csalsz ! 

A ki így beszél, habár közvetve is, az nem lehet 
többé tagja az Egyháznak, ez világos. Bármely kaszinóból 
is kizárnák az olyat, ki eklatans módon neki támadna — 
mondjuk — azon kaszinó vezetőségének. Hát az Egy-
ház is csak így tesz, kizárja kebeléből az ilyeneket és 
hogy az egyes tévtanok öntudatos követőit anathemá-
val, átokkal sújtja, ezt teheti jog szerint is, de meg a 
szeretet alapján is. Jog szerint, mert hatalmat kapott 
erre magától isteni Alapítójától, ki azonosítja magát 
földi helytartójával, az Egyház fejével, midőn mondja: 
«ki titeket hallgat, engem hallgat, ki titeket megvet, 
engem vet meg.» De teheti szeretet szerint is, kimond-
hatja az Egyház a szándékos és megrögzött bűnösre: 
anathema sit, vagyis rekesztessék ki az egyház kebelé-
ből s így rajta van az Egyház átka; ezzel nem örök 
kárhozatát célozza az Egyház, hanem örök üdvét, azon 
tudatban, hogy a leggőgösebb, a legönteltebb tévtanító 
is könnyebben megtér, ha érzi Isten sújtó kezét, mintha 
gondtalanul s látszólag megelégedetten tölti élte napjait; 
ezért mondta sz. Pál is : ki nem szereti Jézus Krisztust, 
átok alatt legyen ; ha t. i. érzi majd e büntetés súlyát, 
lelkiismerete feléled, hamarább megtér s így örök üdvét 
biztosítja; mégis csak szerencsésnek mondható, ki cse-
kélyke, rövid ideig tartó szenvedés árán örök boldog-
ságot nyer. Hát mikor ily szerencsét kíván az Egyház a 
megtévelyedettnek, ki különben biztosan elkárhoznék 
örökre, bizonyára nem vét a szeretet ellen. 

Ennek megértéséhez ismét csak tisztultabb látás 
igényeltetik, vagyis hit. 

Hogy az Egyház csakugyan gondos szeretettel viselte-
tik még a megátalkodottak iránt is, erre a szerző is rájö-
hetne, ha figyelembe venné, hogy az Egyház nyilvános 
könyőrgéseket rendel el ezek üdvéért, hogy bármikor 
kész őket visszafogadni, ha megtérnek, felejti a multat 
s a cenzúrák, az egyházi fenyítékek alól is feloldja őket 
s tanítja erkölcstanában, hogy a szeretetet veliik szem-
ben is gyakorolni kell. Ticluj Sándor. 

* 
Veith Emánuel János : Die W o r t e d e r F e i n d e 

Christi. Wien, 1829. 
III. 9. beszéd. «Mi gondunk rá? Te lássad.» (A papok 

szavai.) E szavak története: Júdásnak a bukás után 
Jézus lábai elé kellett volna borulnia. Elfelejtette-e, 
hogy Jézus mindig oltalma alá vette a bűnösöket? 
O a helyett a papokhoz megy. A legnagyobb bajba 
kerül s ők ezzel küldik el: «Mi gondunk reá? Te lás-
sad!» Először kihasználják, aztán eldobják. Első rész: 
a világ is úgy jár el, mint e zsidó papok Júdással. 
A leányt elcsábítják s aztán bajában azt mondják : Mi 
gondunk reá? A hűtlen barátok a szerencsétlenül járt 
emberen nem segítenek. Jób esete. Az egész világ is 
így bánik velünk halálunkkor. Nem segít. Fordulat : 
Jézus lejött a földre s látván bajainkat, nem mondta: 
«Mi gondom reá?» Megváltott. Ö a mi hű barátunk. 
Harmadik rész : Mikor bajba kerülünk, ő nem utasít 
el, mint Júdást a papok, hanem azt mondja : «Gondom 
van reád, segítek». Befejező fordulat : Ha elvhüséged 
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miatt szemrehányásokat tesz a világ, mondd : mi gon-
dom reá? nekem nagyobb a föladatom. A csábítónak 
ezt mondjuk : törődjél lelkeddel, a te dolgod, «te 
lássad !» 

10. beszéd. «Veszítsd el ezt és bocsásd el nekünk 
Barabbást.» A történet leírása és ecsetelése annak, hogy 
a mai emberek is igen sokszor így tesznek. A bűnös 
gyönyört gyakran többre becsülik Krisztusnál. Részle-
tezés. A fordulat aztán ez : Veszítsd el Barabbást és 
bocsásd el nekünk Jézust. A földi dolgok : pénz, hír-
név, ételek, ebédlők stb. nem adják meg szivünk bol-
dogságát. 

11. beszéd. «íme, az ember.» (Pilátus szavai.) Eme 
prédikációnak skeletonja ez. Jézus megalázkodása: «íme, 
az ember». Ecseteli ezt a szenvedés története. Miért tűri 
ezt Jézus? Keresztelő szent János mondá : «íme, az Isten 
báránya !» Megalázkodik, elveszi a világ bűneit s a 
bűnök gyökerét, a gőgöt. Az ő Anyja is ily szellemben 
mondá : «íme, az Úrnak szolgáló leánya.» Nézzük ma-
gunkat halálos ágyunkon s vonatkoztassuk magunkra : 
«íme, az ember». S ez akar büszkélkedni? A világ 
végén önmagára mutat majd az Úr s azt mondja : 
«íme, az ember» — a kit te bűneiddel ostoroztál. — 
Térj magadba. 

12. beszéd. «Honnan való vagy te?» (Pilátus kér-
dése.) Első rész : Piiátus kérdése, mely Jézusnak szól. 
Jézusnak égi eredete a mennyei Atyától és földi ere-
dete a boldogságos Szűztől. Második rész: Honnét 
való vagy te, keresztény ember? Földi szülőktől eredsz 
ugyan, de égi sarjadék is vagy : Istennek gyermeke, 
Jézus által megváltva a Szűz Anya közreműködésével. 
Sok keresztény megfeledkezik magas eredetéről és a 
sárba sülyed. Küzdeni kell az ellen, a mi lefelé húz. 
Harmadik rész : Egy jó élet után azt kérdik majd az 
égi seregek: Honnét valók ezek? Honnét jönnek?. . . 
Hí sunt, qui veniunt ex magna tribulatione. Veniunt 
et mercedem accipient. 

13. beszéd. «Nem tudod-e, hogy hatalmam van 
megfeszíteni téged és hatalmam van elbocsátani téged ?» 
(Pilátus kérdése.) Az evangélium elmondja a körülmé-
nyeket, melyek között eme szavak elmondódtak. Jézus 
feleié : «Nem volna fölöttem hatalmad, hacsak onnét 
fölülről nem adatott volna neked». Az első rész aztán 
ecseteli, hogy minden bűnös ember Istentől nyeri erejét 
s visszaél vele a rossznak elkövetésére. Példák. Ne 
éljünk vissza Isten adományaival. Második rész: Jézus 
azt mondta a föltámadás után : «Nekem adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön». Tehát : Nem tud-
játok-e, hogy hatalmam van megfeszíteni titeket és 
hatalmam van elbocsátani titeket ? Elbocsát, megbocsát, 
mert ez életben nagy az ő irgalmassága. De hatalma 
van megfeszíteni is azokat, a kik bűneikben mindvégig 
megátalkodnak. Gyakorlati intelmek. 

14. beszéd. «Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt !» 
Leírja először a zsidóknak hálátlanságát Jézus iránt : 
«Feszítsd meg őt !» Aztán : Jézus Egyháza ellen is 
kiáltják: «Feszítsd meg őt!» A keresztény ember nem 
hálátlan, hanem ellenkezőleg Jézus és az Egyház párt-
jára áll. Fordulat: «Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt!» 
így szól a keresztény és nem Krisztust akarja meg-
feszíteni, hanem testének bűnös kívánságait. 

15. beszéd. «Én ártatlan vagyok ezen igaznak véré-

től, ti lássátok.» «Vétettem», mondá Júdás, «mert el-
árultam az igaz vért», Pilátus pedig mentegetödzik : 
«ártatlan vagyok». Az első rész sorra veszi a bűnösök 
hiú mentegetödzéseit : a gyávákét, a restekét, a bujákét, 
az előre nem látókét. Második rész : «Én nem vagyok 
ártatlan ezen igaznak vérétől» — mondja a jó keresztény 
és töredelmesen megvallja bűneit. A szónok hathatósan 
ajánlja a szent gyónást. Végén a hála érzetével kifejti: 
«Ártatlanok vagyunk, de csak Jézusnak vére által». 

16. beszéd. «Ha Isten fia vagy, szállj le a kereszt-
ről». A szóbanforgó jelenet leírása után a szónok meg-
kapóan ecseteli, hogy a kereszt jele mindenütt, nagy-
ban és kicsiben, majd minden dologban található. Föl-
tekintünk az égre és le a mélységbe, aztán kelet és 
nyugat felé, és egy keresztet formáltunk. A légben 
röpülő madár keresztalakot mutat ; a legtöbb emberi 
szerszám szintén e jelt viseli ; keresztalakúak az egy-
mást szelő utak; ajtóink, ablakaink szerkezete tele van 
a kereszt jelével; a Iák g?lyaiban, ruhánk szövetében, 
ereink elágazásában mi más ötlik szeműnkbe, mint 
kereszt és megint kereszt ? S az ember ? Kiterjeszti 
karjait és tökéletes keresztet alkot. A meg nem váltott 
állat nem formálhat ily módon keresztet. Krisztus ma-
gára vette a keresztet és megváltott minket. Ha leszállt 
volna róla, nem tanított volna türelemre. Mert — s ez 
a fordulat — életünkben sokkal több a kereszt, mint a 
fizikai természetben. Kinek nincs keresztje? Mennyi 
keresztet takarnak a háztetők ! Mennyi kereszt az em-
berek szivében ! Az Úr nem szállott le a keresztről, 
hogy mi sem akarjuk magunkat türelmetlenül letépni 
a mi keresztünkről. «Krisztussal együtt meg vagyok 
feszítve, az ő sebeit hordom testemben, a világ föl van 
nekem feszítve s én a világnak, távol legyen tőlem más-
ban dicsekednem, mint Krisztus keresztjében.» így szent 
Pál. A beteg, a szegény, a kigúnyolt ember tekintsen a 
Kálváriára s ott találja Isten fiát betegen, szegényen, 
kigúnyolva : a mi vigasztalásunkra és megváltásunkra. 

17. beszéd. «Istenben bízott, hadd szabadítsa meg 
most őt, ha akarja őt.» (A papok és írástudók szavai.) 
Ezt a szöveget a következő módon osztja föl a szónok. 
Az első részben nagy igazságot mondanak Krisztus 
ellenségei: «Istenben bízott». Nekünk is kell benne 
biznunk minden bajunkban. Ezt részletesebben kifejti, 
majd a második részben rámutat bizalmunk alapjára, 
Istennek jóakaró szeretetére : «lia akarja őt». A har-
madik rész óv a vakmerő bizalomtól, mely előírásokat 
akar adni Istennek : «hadd szabadítsa meg most őt». 

18. beszéd. «A mit írtam, megírtam.» (Pilátus szavai.) 
Ez egyike a legfordulatosabb beszédeknek. Pilátus nem 
akart változtatni azon, a mit megírt ; Jézus, a ki irgal-
mas, azt mondja : «a mit írtam, nem írtam», vagyis 
letörlöm bűneiteket, csak homokba írom azokat, ha 
megjavultok. Az ember is változtathat helytelen életén, 
míg életben van : «a mit írtam, nem írtam». A halál 
után már nem változtathat semmit, a mit megírt, az 
úgy marad örökké, a mint az utolsó Ítélet szavai is 
változhatatlanok maradnak: «a mit írtam, megírtam». 

19. beszéd. «Valóban Isten fia volt ez az ember.» 
Az angyal előre hirdette Jézus istenségét : «Isten fiának 
fog hivatni» ; a mennyei Atya is bizonyságot tett mel-
lette : «Ez az én szerelmes fiam» ; csodatételei alkalmá-
val többször álmélkodva mondá a nép : «valóban Isten 
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fia ő» ; s most a százados a Kálvária hegyen erősíti : 
«Valóban Istennek fia volt ez az ember». Életének min-
den mozzanatában bebizonyosodott az ő istensége, mely 
a mi reményünk. 

20. beszkl. «Uram, megemlékeztünk, hogy ama 
csábító még életében mondotta : Harmadnap múlva 
föltámadok.» (A zsidó papok szavai.) E szavak betel-
jesedtek ; a föltámadás körülményeihői kitűnik, hogy 
az ellenségek is önszántukon kívül tanúi a nagy ese-
ménynek. Krisztus föltámadt, hadd «csábítson» az ő 
dicsősége minket is az ég felé. Erről szól a második 
rész. A harmadik ama lelkeknek szól, a kik többször 
mondották már: «Harmadnap múlva föltámadok» — 
igérik a javulást, de újból meghalnak a bűnben. Krisztus 
egyszer föltámadván, többé meg nem hal ; ilyen legyen 
a mi lelki föltámadásunk is. Jehlicska Ferenc dr. 

Huszár "Elemér dr. cikkéhez. 
A «Kath. Nevelés» februári számában egy köz-

lemény olvasható, melyben Huszár E. hevesen kikel 
az ellen, hogy valaki — a messinai földrengést, vagy 
más hasonló természeti csapást is a vallásgúnyolás 
büntetéseként, vagy általában az isteni igazságszolgál-
tatás jele gyanánt értelmezhessen. Istenem, hát azt 
is elértük már, hogy a legszinkatholikusabb lapok 
hasábjain emeljen tiltakozó szót valaki épen a csilla-
gászat, geológia vagy bármily egyéb természettudo-
mány nevében olyan vallásos nézetek és mindig val-
lott tanok ellen, melyeknek létjogosultságáért jótáll 
az isteni kinyilatkoztatás s az Egyház épúgy, mint a 
józan ész filozófiája?! 

«Szomorúsággal tölt el engem e közlemény, 
félek, hogy másokat botránykozással tölt el» : e sza-
vakat épen a szóbanforgó közlemény írójának tolla 
alól veszem, hogy jellemezzem velők azt a benyo-
mást, metyet ránk épen saját soraival keltett. A K. 
N. szerkesztője nem közölte ugyan e sorokat minden 
megjegyzés nélkül s ez jele annak, hogy a lap sem 
azonosította — mert nem azonosíthatta — magát a 
benne foglalt állításokkal, de vájjon a szerkesztő-adta 
rövid kis kommentár elégséges lesz-e arra, hogy 
ezzel az érintett tanok épsége s minden félreértés 
kizárása biztosítva legyen? 

1. El lóg jönni az idő, mondja H., mikor a geo-
lógia a földrengést, tűzhányók kitörését, akárcsak 
ma a csillagászat az üstökösök megjelenését, előre 
ki tudja számítani. «Hogy fogják akkor a földren-
gést és az Isten haragját összefüggésbe hozni? Egy 
körülményt, melynek bekövetkezését a geológia előre 
kiszámítja, bajos lesz az áldozatok erkölcstelensége 
büntetéséül tekinteni». — Röviden felelek: 

Ugyan ki oltotta e világba a természet törvényeit? 
Ki adta az első lökést a csillagoknak? Ki szabott 
irányt az anyag energiáinak? Ki írt elő mechanikus 
szükségszerűséget a világ folyásának ? Isten. Az ő 
örök akaratának engedelmeskednek a természet 
erői ; s mivel ezek mechanikus szükségszerűséggel 

működnek, az emberi értelem is tényleg képes lehet 
közülök valamit kifürkészni s munkájukat előre 
kiszámítani. De vájjon ezzel lehetetlenné vált-e Isten 
örök akarata s terve ; s látva öröktől fogva a szabad 
akaratjára bízott emberek sorsát, nem indíthatta-e 
meg tehát oly irányban a világ erőinek mechanikus 
munkáját, hogy ebből szükségképen következzék 
majd többek között pl. épen a messinai földrengés'( 
S nem indíthatta-e erre a végtelenül bölcs és igaz-
ságos Istent a sok lehetséges indító ok közül tegyük 
föl épen az a vallásgúnyolás, mellyel a messinaiak 
a nagy katasztrófa előtt Istenüket kisértették ? Nekünk 
így s nem a Straussok szerint kell a természet szük-
ségszerű folyása s az erkölcsi rend között fönnálló 
viszonyt értelmeznünk. 

2. «Nem az isteni igazságszolgáltatás hiánya, 
mondja H., hogy a káromlót sem villám nem sújtja, 
sem a föld el nem nyeli». — S igaza van teljesen, 
mert hiszen Istennek számtalan más eszköz is ren-
delkezésére áll, melyekkel a megsértett erkölcsi rendet 
helyreállíthatja. De tegyük fel, hogy valakit tényleg 
épen a legocsmányabb káromkodás közben sújtana a 
villám, vagy nyelne el a föld, vájjon nem szabad-e az 
ilyen eseményben — még ha teljesen a természet 
rendje szerint történik is — a káromkodás rettene-
tes büntetésének megrendítő példáját látnunk? 

3. «Nem az Isten különös beavatkozása, foly-
tatja H., az olyan rendkívüli szerencsétlenség sem, 
mint a messinai földrengés volt, mely bizonyára sok 
ártatlant is sújtott: ilyen kegyetlenséget az Isten 
szentségével nehéz volna összeegyeztetni». — Hogy 
az ártatlanokat földi csapásokkal sújtani Isten részé-
ről olyan kegyetlenség lenne, melyet Isten szentsé-
gével nehéz volna összeegyeztetni, fölösleges ezt 
nekem cáfolnom. Fölösleges pedig azért, mert ezt a 
tételt az Egyház a következő alakjában : «nunquam 
Dens afiligit innocentes» (tehát szószerint) már több-
ször kárhoztatta. A «propositiones damnatae» közé 
sorolta először XI. Kelemen pápa (az «Unigenitus» 
bullában) s ugyanezt megerősítették később VIII. 
Ince, XIII. és XIV. Benedek pápák is. 

4. Mily nagy meggondolatlanságra vall ezek 
után H. következő kijelentése is: «A nagy szeren-
csétlenségek ilyetén felfogása bizony nem vallásos, 
hanem fanatikus fölfogás». — Nem vallásos, hanem 
fanatikus volna így hát a Szentírás is, mely szerint, 
hogy Isten próbára tegye Jóbot, elveszi gazdagságát, 
egészségét, gyermekeit! Nem vallásos, hanem fanati-
kus felfogás így hát Szodoma és Gomorrha pusztu-
lásában is a bűn büntetését látni? Lám, pedig mi 
Szodoma és Gomorrha pusztulását a természet szük-
ségszerűen működő erőinek, földrengésnek, menny-
kőnek, meteorhullásnak, földi gyanta-gödrök és 
naftha-források lángragyúlásának is tulajdoníthatjuk 
s mégsem vonjuk kétségbe, hogy itt Isten ujja van, 
mivel «Sodomorum et Gomorrhae . . . peccatum . . . 
aggravatum est nimis». (Gn. 18, 20.) 
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5. «Az a hit, mely az isteni Gondviselést ilyenek-
ben keresi, vakhit az, nem méltó keresztény ember-
hez». H. ezt sem egészen helyesen írja. Nem annyira 
úgy kellene mondani, hogy «a hit az isteni Gond-
viselést ilyenekben keresi», mint inkább, hogy: ilye-
nekben is látja, látnia kell. Hogy pedig ez mennyire 
méltó keresztény emberhez, latba eső bizonyíték rá 
az a természetünkben gyökerező tény is, hogy ez volt 
mindig és ez ma is hite s meggyőződése az egyszerű 
jámbor hívőnek ép úgy, mint a tudós theológusnak. 

Az Egyház imádkozik esőért, a beteg egészségeért, 
a magyar gazda s az olasz vignarolo jó termésért, a 
verespataki bányász jó szerencséért s egyrészt érez-
zük, hogy az ilyenfajta imádság nem méltatlan ke-
resztény jellegünkhöz, másrészt tudjuk, hogy az Isten 
adhat nekünk egészséget, erőt, termést, aranyat anél-
kül, hogy a természet rendes folyásán ezért szükség-
képen változtatna. Pedig haH. úr nyilatkozataihoz kö-
vetkezetesek akarnánk lenni, a könyörgő imádságot 
is mindig hiába valónak, tehát ésszerűtlennek s így 
keresztényhez, sőt emberhez méltatlannak kellene 
mondanunk. Ilyesmi ellen azonban kétségkívül maga 
II. úr is hevesen tiltakoznék. Ne hangoztassunk hát 
soha oly elveket, melyekhez mindenben hívek nem 
maradhatunk anélkül, hogy épen saját meggyőződé-
désünkhöz és legjobb belátásunkhoz váljunk ezáltal 
következetlenekké ! 

6. «Isten ítéletét látták hajdan az ordáliákban is», 
írja tovább II. Ezt senki sem tagadja, de vájjon kö-
vetkezik-e az ordáliák helytelenségéből, hogy Isten 
egyáltalán nem használhatja föl az ő végtelen böl-
csesége szerint saját céljaira a természet erőit s nem 
nyúlhat be csoda nélkül is, tisztán mechanice, az er-
kölcsi rendbe? Mert miért is voltak hibáztatandók 
az egykori ordáliák? Egyszerűen csak azért, mert 
Isten nem bábű az emberek kezében, hogy ne saját 
végtelenül bölcs tervei, hanem a gyarló emberek elő-
írása szerint, parancsszóra, «ad nutum hominum» 
szolgáltasson igazságot akár csodás módon, akár a 
természet rendje szerint is. 

H. úrnak következő 1—2 befejező mondata sem 
kifogástalan s csak azért nem térek ki rájuk, mert 
különben ismétlésekbe kellene bocsátkoznom. Szó-
val: ne áltassuk magunkat s ne adjunk okot mások-
nak oly alapos félreértésekre! Ne mondjuk, mint azt 
H. mondta, hogy «ideje volna az eíféle példákat (mint 
a milyen az is, hogy a messinai földrengésben Isten 
ujját látjuk) kiküszübölni a hitoktatásból». Isten maga 
akar olykor-olykor egy-egy ilyen példát szemünk elé 
állítani s az emberek értik ezt az intést. A messinai 
katasztrófa pedig még nagyon sokáig fog figyelmez-
tetni minket arra, hogy «vincit Deus, cum judicatur». 

Kiegészítésül megjegyzem, hogy «II Telefonó», 
az a messinai élclap nemcsak a hat rövidke sor-
ban, melyet annyiszor idézni szoktak, hanem egy 
százkét soros gúnyversben akarta csúffá tenni szent 
vallásunkat. S mennyi Istenkáromlás minden egyes 

sorában ! A kis Jézustól (az ismeretes versszak sze-
rint) földrengést, szűz Máriától pedig azt kéri, hogy 
tömje meg zsebeit pénzzel; szent Józsefhez koleráért 
«könyörög» : 

. . . o Padre santo 
San Giuseppe, provvedete, 
Deh ! spiegate il vostro manto, 
La mia prece è calda e vera : 
Deh ! mandate un buon coléra ! 

(«Szent atyánk, szent József, legyen gondod reánk, 
oh tárd ki palástodat; forró és igaz az én könyör-
gésem: oh adj egy jó kolerát!») Csak kevésbe mult, 
hogy ne valósuljon meg e szomorú poetastro kérése 
a kolerát illetőleg is! Ha ő még az élők között van, 
bizonyára megrendülve gondolt a tények azon gyá-
szos kombinációjára, melyben alig egy nappal rá így 
valóra váltak átkos versei. Vagy ha nincs már az 
élők sorában, hanem ő is ama rettenetes katasztrófa 
áldozatai közé jutott, legyen akkor kegyelmes árva 
lelkének az irgalmas Isten! Floznik György dr. 

R. Győr . Lessing «Bölcs Náthán»-járól szóló tanul-
mányom a «Hittudományi Folyóirat» 1890. évfolyamában 
jelent meg. 

M. H a m b u r g . Hogy lehet az, hogy az a bizonyos 
«holnap» két hét lefolyása alatt se vált még «mává» ? 

I). Ka locsa . A kath. tanítók számára valami hét kisebb 
lapunk van ; célszerű-e folyton még új lapokat megindítani, 
mikor paedagogiával irodalmilag és szakszerűen foglalkozó 
hét tanítónk sincs az országban? Nem jobb lenne-e egy erős 
lap hét gyenge helyett? 

V a l a k i n e k . Már akárki légyen, de hogy tudta idejét 
pazarolni olyan silány termékre, mint a minő az ön által 
beküldött s erősen megjegyzetezett Büchner műve? S még azt 
kívánja, hogy én is cáfoljam ezt a régen lomtárba helyezett 
«nagyságot» ! Ha olvas, olvasson kérem komoly munkát s ne 
kerengjen a ponyva körül. Hanem nálunk — hihetetlen egy 
helyzet — vagy nem olvasnak, vagy ilyeneket olvasnak ! 

N. N a g y v á r a d . Igen, örömöt szerzett vele. Azonban 
ezt a cikkét a jubiláris számba sorozom. Szeretném t. i. a 
«Religio» 70-ik évét az év folyamán, az ilyen alkalmakkor 
kiadatni szokott irodalmi «Albumok» módjára, jelesebb és 
maradandóbb értékű dolgozatokból összeállítandó nagyobb 
ünnepi számmal emlékezetessé tenni, a mennyire azok a 
bizonyos körülmények megengedik. Érdekes és tanulságos 
dolgozatát erre tartom fönn. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6- EGYETEMI TANAR 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Hogy ír T(einke Istenről? (in.) 
Mi lehet hát lélektani oka annak, hogy az isten-

tagadás mégis létjogosultságot követel magának? 
Reinke e kérdésre is megadja a választ: «Er 

(t. i. az atheizmus) scheint mir auf einer inneren 
Abneigung gegen die Annahme einer Gottheit zu 
beruhen, auf der Flucht vor einer unerwünschten 
Lösung des Welträtsels, auf einer bis ins Patholo-
gische gesteigerten menschlichen Überhebung.»1 Az 
atheizmus nem akarja elismerni, hogy Isten az ú r ; 
következőleg nem is szabad a természetből Istenre 
következtetni, — ez az észjárása. Mily keserűséggel 
mondhatja rá Reinke : «Das ist eine Logik !»2 

De hát az istentagadó tudósok következetlensé-
geihez kénytelen-kelletlen már szinte szokva vagyunk. 
Az atheista hiszi, hogy az állam ügyeit csak kor-
mányzói bölcsesség képes helyesen vezetni ; hiszi, 
hogy a családban a családapa gondjaira szükség van; 
hiszi, hogy hajó csak úgy juthat el rendeltetési helyére, 
a kijelölt kikötőbe, ha alkalmas, képzett hajókormá-
nyosra van bizva; s ha látja, hogy e hajó határozott, 
biztos irányban szeli a tenger tükrét, ha látja e pél-
dásan vezetett házat, ha látja ez államban a rendet 
és békét, habozás nélkül következtet e tényekből 
valamely értelmes, rátermett vezetőre. De csodálatos, 
mennyire máskép okoskodik, ha ezt az egész minden-
séget, a természetet veszi megfigyelés alá! Itt már 
azt akarja, hogy gondviselés nélkül, bölcs értelem 
nélkül, tisztán a véletlen útján jött legyen létre e 
világ-mindenség s benne az a csodálatos rend és 
célszerűség, mely szemünkbe ötlik. «N'est-ce pas aller 
contre ses propres lumière et contredire sa raison?» 
kérdi joggal Bourdaloue,3 miután alaposan rámuta-
tott az atheismus feltűnő ellenmondásaira. Tényleg 
úgy van, hogy az atheizmus világot, rendet, célszerű-
séget, növényt, állatot, embert «leichten Herzens», 
gondtalanul a vakul működő energiák munkájának 
tulajdonít, míg viszont teljes erejéből tiltakoznék 
annak lehetősége ellen, hogy a legegyszerűbb emberi 

1 Die Welt a. T. 482. 1. 
2 U. o. 
3 V. ö. Poerio : La France littéraire depuis Malt), et 

Pascal. Naples. 1908. 50. 1. 

mű is, egy kés, egy acél tollhegy, vagy egy nyírfa-
vesszőből font kosár a puszta véletlennek, vagy akár 
az említett vakul működő energiáknak is műve 
legyen. «Lassen wir darum den Atheismus auf sich 
beruhen»,1 mondhatjuk hát mi is Reinkéval: az 
atheizmus elegendő cáfolata önmagának. 

Ha pedig az atheizmus a monizmus köntösében 
lép fel, ez sem jelent egyebet egy sajnálatosan elhi-
bázott lépésnél. «Ich halte den Monismus für einen 
verfehlten Versuch, die Welt zu begreifen»,2 mondja 
erre is Reinke, és nem alap nélkül. Mert tartozzék 
bár az emberi szellem természetéhez, hogy a dolgok 
megfejtését lehetőleg a legegyszerűbb elvekre vezes-
sük vissza, ez korántsem jelentheti még azt, hogy 
mindent szükséges, vagy akárcsak lehetséges is tény-
leg egész az egységig visszavezetni. Ez az elérhető 
határérték lehet utóvégre a kettős, a hármas, vagy 
esetleg valamelyik még magasabb többes szám is. 
A priori határozni nem szabad, itt egyedül a tapasz-
talat dönthet. Ezért bármily kívánatos is legyen 
sokak részéről az eg5'ségre való visszavezetés lehető-
sége, a puszta kívánság a tudományos nézet számára 
mérvadó nem lehet. Mert «nicht auf das, was uns 
gefällt, sondern auf die Wahrheit kommt es an».3  

A monizmus tehát — s Reinke különösen a Häckel-
féle anyagelvű monizmusra gondol — a világon kívül 
álló személyes Isten létével szintén önmagától meg-
dől. Nem is sikerült Häckelnek kifejtenie monizmus-
elméletét anélkül, hogy közben a leggazdagabb válto-
zatú ellenmondásokba ne essék. így már kimutatták 
róla, hogy bölcseleti, különösen ismeretelméleti érte-
lemben Häckel korántsem a monizmusnak, hanem 
kétségkívül a dualizmusnak, sok tekintetben pedig 
a pluralizmusnak hive. Következetesen különbséget 
tesz Häckel anyag és erő között s érdekes, hogy ezt 
aztán monizmusnak mondja. Hol az ontologiai plu-
ralizmus, hol meg metafizikai dualizmus hívének 
gondolná az ember. Sőt nem egy kifejezéseért a 
panpsychisták is magukénak, azaz a hylozoismus 
táborába tartozónak tekinthetnék.4 

1 Die Welt a. T. 483. 1. 
2 U. o. 471. 1. 
3 U. o. 472. 1. 
4 V. o. Reinke : Häckels Monismus u. seine Freunde. 6. 
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3. Hogy felel meg Reinke néhány ellenvetésre? 
Aránylag sokat foglalkozik Reinke az Isten léte ellen 
felhozott ellenvetések közül különösen az egyik nehéz-
séggel, melynek megoldása számunkra bár nagy 
fejtörést egyáltalán nem okoz, de azért az anyagelvűek-
nek még mindig kedvelt érvét képezi. E képzelt 
nehézség pedig azon téves föltevésből ered, hogy 
semmiről, a mi érzékeink alá nem eshetik, biztos 
tudásunk nem lehet. Ha tehát Reinke oly részletesen 
tér ki e kérdésre, s majdnem esetről-esetre igyek-
szik értékére leszállítani az olyanfajta ellenvetéseket, 
melyek szerint «Isten nem érzékelhető», «Isten 
természetfölötti», «Isten a metafizikába tartozik», 
«tehát Isten nem létezik», — ennek magyarázata 
csakis abban lehet, hogy a modern istentagadók 
tényleg ezen mosolyra keltő érvelési módnál maka-
csul kitartanak. Hiába hivatkozik Reinke arra, hogy 
hiszen az egész természet is tudvalevőleg láthatóból 
és láthatatlanból áll.1 Hiába kérdi : vájjon az, a ki 
Isten láthatatlanságán megütközik, hiszi-e, hogy a 
csillagok sem léteznének, ha mi valamennyien vakon 
születtünk volna ?2 E helyütt is elmondhatná Reinke, 
a mit fennebb mondott : «Lassen wir darum den 
Atheismus auf sich beruhen». Isten lényegét teljesen 
föl nem foghatjuk, mert csak műveiből jutottunk 
ismeretére a nélkül, hogy őt közvetlen megfigyelé-
sünk tárgyává tehetnők. Létezik, ha többet nem, 
ennyit tudunk róla. De e korlátolt tudás nem lehet 
ok arra, hogy létét kétségbe vegyük. «Warum soll 
nicht etwas hinter den Dingen sein, das wir nicht 
tasten und sehen können ?»8 

Egy valamivel érdekesebb ellenvetés, melyre 
Reinke röviden megfelel, így hangzik : Isten fogalma 
anthropomorphismus, tehát elvetendő. Tagadhatatlan, 
feleli Reinke, hogy bizonyos anthropomorphismus 
tényleg fönnforog. De ez legföllebb abban a mód-
ban található fel, a hogy mi magunkban Isten 
fogalmát tisztázni akarjuk. Hogy Isten létezéséről 
tudomásunk van s ezt elfogadjuk, ez még nem 
anthropomorphismus. A mi pedig a továbbit illeti, 
ugyan van-e nyelv segítségévél kifejezhető fogalom, 
mely bizonyos fokig ne volna anthropomorph ? De 
hiszen nem emberi értelemmel gondolkozunk-e? 
nem emberi nyelven beszélünk-e ? s mindez épen 
ezért nem anthropomorph-e valamiképen ?4 

Hosszú volna itt említést tenni az istentagadók 
mindazon ellenvetéseiről, melyekre Reinke a maga 
módja szerint egyenkint megfelel. E nehézségek 
jórészének megértésére nagyon fontosnak tartandó 
Reinke egyik kijelentése, mellyel igen szerencsésen 

1., illetőleg Ed. v. Hartmann: Geschichte der Metaphysik. II. 
456. t., ahol az itt felsoroltakon kívül más, egymást többé-
kevésbbé kizáró elméleteket is tulajdonítanak Háckelnek. 

1 Naturwiss. Vortr. II. 27. 1. 
2 U. o. 41. 1. 
s Die Welt a. T. 310. 1. 
i V. ö. u. u. 488. 1. 

sikerült neki két fogalomnak («beschreiben» és 
«begreifen») szembeállításával kimutatni, mily érte-
lemben igaz s mily értelemben nem, hogy a termé-
szettudomány nélkülözhet Istent. «Nicht zur Erklä-
rung der Natur will ich die Gottesidee heranziehen, 
denn erklären ist im Grunde nichts anderes als 
beschreiben».1 E szerint tehát a ki a természetet 
egyszerűen csak magyarázni, leírni (erklären, be-
schreiben) akarja, akár mint fizikus vagy vegyész, 
akár mint biológus vagy csillagász, Isten fogalma 
nem fog bekerülni e természet-magyarázásba. Ily 
értelemben igaz tehát, hogy a természettudomány 
nélkülözhet Istent. Ezen magyarázat alapján is helyén 
való Reinke egy másik kijelentése, mely szerint «die 
Naturwissenschaft ist ihrem Wesen nach heidnisch».2 

De már azonnal szüksége lesz a természettudomány-
nak Isten fogalmára, mihelyt nem elégszünk meg a 
természeti tünemények és törvények egyszerű felso-
rolásával, leírásával s ismertetésével, hanem ha egy 
lépést előbbre teszünk s az ismertetett természeti 
tünemények okait, a megállapított természeti törvé-
nyek eredetét kutatjuk; szóval: ha a természetet 
értelmünkben fölfogni, lehetőség szerint megérteni 
akarjuk. «Nur wenn wir die Natur mit unserem 
menschlichen Verstände begreifen wollen, können 
wir sie (t. i. Isten fogalmát «die Gottesidee») nicht 
entbehren».3 

Fogadjuk el mi is ezt a sok félreértést eloszlatni 
képes különbséget, melyet Reinke a természet leírása 
és megértése, jobban mondva ismerése s megértése 
között felállít s többé senkinek sem fog eszébe jutni, 
hogy megütközzék Reinke egy másik kijelentésén, 
melynek értelmében a természettudomány csak azon 
határig juthat el, ahol a theologia kezdődik, tovább 
egy lépéssel sem.4 

Ugyanezen különbségtétel lebeghetett szemei 
előtt akkor is, midőn helyteleníti Napoleon eljárását 
Laplaceszal szemben. Napoleon tudniilik csodálko-
zását fejezte volt egyszer ki affelett, hogy Laplace 
«Mecanique céleste» c. művében e szó «Isten» sehol 
sem fordul elő. Ám lia Reinkének pl : az általános 
fiziológia kézikönyvét kellene megírnia, akkor, mint 
ő maga mondja, e szót «Isten» hasonlókép ő sem 
venné be művébe, mert itt nem helyén való. Ezt 
annál is könnyebben tehetné, fűzi hozzá, mivel Isten 
a természetben teljesen az oksági törvény keretében 
érvényesül.5 

Az eddig mondottak bizonyára máris bőséges 
anyaggal szolgálhatnak arra, hogy képet alkothas-

1 Naturw. Vorträge II. 30. 1. 
2 Naturwiss. und Religion 4. 1. 
3 U. o. 
4 V. ö. Die Welt a. T. 490. 1. 
5 «Gerade weil Gott in der Natur lediglich in den For-

men der Causalität wirkt, so kann er in der Naturwissen-
schaft selbst, ausser Retracht bleiben. Damit ist die Grenze 
gegen die Theologie festgestellt. Suum cuique». U. o. 491. 1. 
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sunk magunknak Reinke Isten-tanáról. Nem theo-
díceát akarl ő írni — ettől nagyon távol esnék, — 
hanem csak annyiban érinti mindenütt Isten létének 
kérdését műveiben, a mily mértékben ezt szükséges-
nek tartotta ahhoz, hogy egészen természettudomá-
nyos alapon nyugvó világnézetét ismertesse és elegen-
dőképen megindokolhassa. A természettudás önma-
gában megelégedhetnék azzal, hogy a természetnek 
pontos, részletes ismeretére jusson. Ám ezzel a ter-
mészettudomány mélyen elmarad a természetbölcse-
let mögött. Az előbbinek a természet tüneményei és 
törvényei képezik kutatása célját ; az utóbbi már 
előbbre tör; neki a természet ismerete csak föltétel, 
melyre szüksége van, alap, melyre építeni akar. 
A természettel szemben nem egyszerű «beschreiben» 
a feladata többé, hanem a «begreifen». Ha a «Dia-
dalmas Világnézet» szerzője (Prohászka) azt mondja, 
hogy a természettudomány világnézetet nem ad, e 
mondás csak azon kritikusok szemében tűnhetik föl 
igen nagynak, vagy még inkább : igen kevésnek, a 
kik felejtik, hogy a természettudománynak az egy-
szerű «beschreiben» is célja lehet. S ha Reinke mégis 
természettudományos alapon nyugvó világnézet hir-
detője, jele: hogy itt más értelmű természettudo-
mányról, helyesebben mondva: természetbölcseletről 
esik szó. 

4. Reinkénak néhány kifogás alá cső véleménye. 
a) Erveink bizonyító ereje. Idáig Reinkét jórészt csak 
oly oldalról ismertük meg s csak azon nézeteit láttuk 
megvilágítva, melyekkel a mi részünkről is habozás 
nélkül teljesen egyetérthetünk. De említés esett kez-
detben arról is, hogy van Reinkének néhány véle-
ménye, mellyel a kath. hitvédő néhány bölcseleti és 
vallási kérdésben egy véleményen nehezen lehetne. 
Térjünk ki röviden ezekre is. 

A ki Reinke gondolatmenetét követve látja, mily 
alapos, vaskövetkeztetéssel jut a biológiai kutatások 
útján Isten létének elismerésére; mily mély tudo-
mányos meggyőződéssel foglal állást az atheizmussal 
szemben, mely a tudományos haladás nevében akar 
tagadni Istent, az előtt szinte érthetetlen, hogyan 
tulajdoníthat Reinke saját érveinek csak amolyan 
többé-kevésbbé bizonyító erőt. Reinke szerint ugyanis 
mindezek után Isten mégsem egyéb egyszerű hypo-
thesisnél, a milyenekkel a természettudományok terén 
lépten-nyomon találkozunk. A bizonyítékok pedig, 
melyekkel Isten létére következtetünk, nem képesek 
egyszerű valószínűségnél többet szülni. Se természet-
tudomány, se Szentirás, se az érzelem világa nem 
nyújthat oly érvet, mely meggyőző erővel indíthatná 
az emberi értelmet Isten létének elfogadására. Még 
a Reinke biológiai érvei is, mint a többi valamennyi, 
csak annyit eredményezhetnek, hogy azokat fonto-
lóra véve valamely a természeten kívül álló isten-
séget valószínűnek tarthassunk. Minden érv és bizo-
nyíték úgy tünteti fel e viliágot, mintha (!) a benne 
levő rend és célszerűség, a természeti törvények, 

földünkön az élet, szóval minden a mi ebben az 
«Erscheinungswelt»-ben megfigyelésünk tárgyát ké-
pezheti, Isten műve volna, következőleg mintha volna 
Isten ; csakis mintha volna ! 

Érthetetlen, hogyan tud Reinke így nyilatkozni 
az Isten létének bizonyítására szolgáló érvek abszo-
lút értékéről; az a Reinke, kinek minden organiz-
mus, minden sejt és virágszirom Istenről beszél; az 
a Reinke, a ki különben oly szépen és meggyőzően 
tud írni Istenről, hogy hírneves theologusokat is 
szégyenbe hozhatna. Talán csak félreértéssel s látszó-
lagos ellentmondásokkal küzdünk, talán csak Reinke 
szokatlan terminológiája, nem pedig elveinek követ-
kezetlensége okoz a szóban forgó érvek abszolút 
értékének megállapításánál számunkra nehézséget ? 
Bár így volna! Lássuk hát, így van-e. 

Floznik György dr. 

Az 1894. evi 3C3CDCJJ. t. c. az életben. 
A gyakorlati élet azt mutatja, hogy az 1894. évi 

XXXII. törvénycikk azon rendelkezését, mely szerint 
a vegyesvallású jegyespárok születendő gyermekeik 
vallási hovatartozandóságát a házasság megkötése 
előtt előre megállapíthatják, sokan igénybe veszik-
lia a statisztikának hinni lehet, ezek a megállapo-
dások — vagy nevezzük őket a maguk igazi nevén: 
reverzálisok — eddig a katholikus egyháznak ked-
veztek. Azonban eddig is úgy volt és előrelátható-
lag a jövőben még inkább ügy lesz, hogy a vegyes 
vallású párok zöme nem él azzal a joggal, melyet 
az idézett törvénycikk 1. §-a biztosít neki. Nem él 
vele az egyik rész vallási közömbösségből, a másik 
része pedig közömbösséggel párosult tudatlanságból-
Az élet szász és száz esete azonban azt bizonyítja, 
hogy ez a közönyösség eltűnik akkor, mikor az első 
gyermek megszületik. Igen gyakori az eset, hogy a 
katholikus fél ilyenkor sarkára áll és azon van, hogy 
a gyermek, mely az 1868. LIII. t. c. értelmében az 
akatholikus felekezetek valamelyikéhez tartozik és 
az anyakönyvvezető által az ő javukra könyveltetik — 
azon van mondom — hogy az ő véréből való vér 

O J 

az ő hitén, azaz katholikus legyen. És mikor azt 
hallja, hogy ez másként nem lehetséges, csak úgy, 
ha a vegyes házasság, melyben él, tisztán katholikus 
házasság lesz: a természetes szülői jogához jutni 
kívánó katholikus fél ösztönzésére a nem katholikus 
fél maga is belátja utólag, hogy sokkal helyesebb, 
ha gyermekei egy valláson lesznek és maga is kész 
katholikussá lenni, csakhogy gyermekei is azok le-
hessenek. 

A dolog a törvény formaságainak betartása mel-
let rendbe jön. A katholikus lelkész a megtörtént 
conversióról bizonyítványt ad, vagy mint némelyek 
helytelenül tenni szokták, rávezeti a felek polgári 
házasságlevelére, hogy N. N. házastárs katholikus 
lett. És ezzel részéről a dolog be van fejezve. Mivel 
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hogy egyebet nem is tehet; mert a lelkésznek nincs 
joga szorgalmazni azt, hogy az áttérés az állami 
anyakönyvekben leijegyeztessék. Ugyanis az anya-
könyvi utasítások 56. §-a értelmében : a vallásváltoz-
tatásra vonatkozó és minden egyéb természetű be-
jegyzést az anyakönyvvezető az érdekelt fél kérel-
mére teljesíti. 

Már most ennek következtében mi történhetik 
és számtalan esetben — de facto — mi történik? 
Sokszor előfordul, hogy a fél, ha erre a lelkész ál-
tal kellőképen ki is oktattatott, talán elfoglaltsága 
miatt, talán nembánomságból, vagy mert úgv gon-
dolja, hogy a dolog úgyis rendben van, elmulasztja 
a bejegyzést azonnal kérni. Közben az áttérési bizo-
nyítvány is elkallódik. Evek múlnak. A gyermek nő. 
Inasnak adja, vagy felsőbb iskolába kívánja beíratni 
a szülő. Mindkét esetben szükség van a születési 
alapokmányra. A szülő ki is váltja és ekkor meg-
tudja azt, a mit eddig nem tudott, hogy t. i. az ő 
gyermeke a törvény előtt még mindig nem katho-
likus. Hogy a dolgot hamarosan rendbe hozza, új 
áttérési bizonyítványt szerez, hogy annak alapján 
gyermekeinek vallása helyesbíttessék. Csakhogy a 
dolog most már nem megy simán. Bekövetkezik az, 
a mi miatt ez az egész cikkely Íródott. A lelkész 
kiállítja a bizonyítványt. Megírja, hogy N. N. ekkor 
és ekkor az X . . . plébánia templomban katholikussá 
lett. Alól a keltezésnél természetesen a bizonyítvány 
kiállításának évét és napját írja és az okiratnak a 
folyó évi számot adja. És ezzel megvan a baj. Mert 
mint a legtöbb hivatalban, úgy az anyakönyviekben 
is, sablonok szerint dolgoznak. Az áttért szúlő gyer-
mekének vallásváltoztatását pedig a következő schema 
szerint vezetik be : «úgy az atya, mint a gyermek a plébá-
nia hivatal áttal 1911. évi 150 sz. a. kiállított bizonyít-
vány szerint a róm. kath. vallásra tért át». Igen ám, 
csakhogy a gyermek már 1900-ban született és így 
már tizenegy éves. Következőkép az 1868. évi LIII. 
t. c. 14. szakasza annak dacára, hogy a szülő átté-
rése már 1903-ban, a mikor a gyermek még csak 
három éves volt, megtörtént, rá ki nem terjeszthetős 

nem követheti atyját a megtérésben, míg 18-dik élet-
évét be nem töltötte. 

A sablon szerint mutatkozó visszásság szeget üt 
az anyakönyvvezető fejébe és a bejegyzést jóváha-
gyás végett felterjeszti a kerületi anyakönyvi fel-
ügyelőséghez, az meg átteszi a belügyminisztériumba, 
a hol pedig biztos tudomásom szerint az ilyen za-
varos, elkésett bejegyzéseket a fentebb megírt okok-
nál fogva minden egyes esetben semmisnek jelentik ki. 

Már most mit csináljon a szúlő? Ha az eddigi 
akadékoskodás és sikertelenség el nem kedvteleníti, 
kezdheti a dolgot élőiről, természetesen megint csak 
hiába. 

Hogy az ilyen eseteknek eleje vétessék, szüksé-
ges. Hogy az élet által összebogozott, kuszált hely-
zetből a kivezető út megtaláltassék, az igen kívána-

tos. De hát mi volna ez esetben az orvosság? Eltün-
tetendő az oknak oka ! A mi úgy volna lehetséges, 
ha nem csak az érdekelt fél, hanem az áttérési bizo-
nyítványt kiállító lelkész is kérhetné eredményesen 
az anyakönyvvezetőnel a vallásváltozási bejegyzést 
és ha aztán ezt minden egyes adott esetben lelki-
ismeretesen meg is tenné: akkora leirt és a gyakori, 
élet által példákkal sűrűn illusztrált, visszás állapot-
nak eleje vétetnék. 

Nézetem szerint tehát az volna a teendő, hogy 
a nagymélt. püspöki kar az anyakönyvi utasítások 
olyatén való megváltoztatását szorgalmazná és ke-
resztül is vinné, hogy ne csak a fél, hanem a lel-
készi hivatal is kérelmezhetné áttérési esetekben az 
anyakönyvnek megfelelő kiigazítását és ennek meg-
tételét a lelkészek részére szigorúan el is rendelné. 
Míg ez meg nem történik, a felhozott viszonyok és 
bajok mindig meg lesznek, mivelhogy a sablonok 
és miniszteri utasítások miatt majdnem lehetetlenné 
van téve a törvény érvényesítése. 

Addig is, míg ez irányban valami történik, két 
dolog látszik kívánatosnak. Az egyik az, hogy olyan 
vallásváltoztatási eseteknél, a hol a szülőt gyermeke 
is követi az áttérésben, az illető lelkész urak a bizo-
nyítványt úgy állítsák ki, hogy abban ne csak az 
atya, illetve anya áttérése, hanem a gyermek, illetve 
gyermekek áttérése is bizonyíttassék. A másik pedig 
az, hogy a konverziót keresztülvivő lelkészek, egy-
részt kössék erősen az áttértek lelkére, hogy a 
kapott bizonyítvány alapján az anyakönyvvezetőnél 
sürgősen jár janak el, ha azt akarják, hogy úgy ők, 
mint gyermekeik a törvény előtt is katholikusokká 
legyenek ; másrészt pedig, ha ezen utasítással be nem 
érve, az áttérést követő pár hónapon belül maga a 
lelkész személyesen is meggyőződést szerez az anya-
könyvi hivatalban arról, vájjon a dolog rendben 
van-e ? Ebben őt az anyakönyvvezető meg nem aka-
dályozhatja, mert ehhez neki a törvény jogot ad. 

Siposs Ágoston. 

Hofbauer szent JÇelemen élete alkonyán. <xi.) 
Ú t o n k á l v á r i á j a f e l é . 

Tudva azt, hogy kongregációja Ausztriában az 
állami hatóság részéről nincs befogadva s e miatt őt 
magát, nála levő néhány szerzetestársával együtt, 
mindennap a kiutasítás veszedelme fenyegeti : szen-
tünk egész bécsi életén át rendkívüli óvatosságra volt 
utalva a rendőrséggel szemben. Levelezést legbizalma-
sabb embereivel is rendesen nem posta útján, hanem 
közvetítők igénybevételével folytatott. Ezen fölül még 
rendtársai, illetve alattvalói is, ha neki írni akartak, 
ezt posta útján csak más, szentünktől kijelölt névre 
címezve tehették.1 Azonban szentünk az óvatosságot 

1 Abban a francia levélben például, melyet szentünk 
Bécsből 1818. március 6-án Passerat atyának irt Svájcba, a 
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sem hajtotta a végletekig, ebbe is igazán nem kö-
zönséges okosságot vitt be. Okkal-móddal neki a 
titkolódzás mellett arról is gondoskodnia kellett, 
hogy kongregációjának létéről s abban az ő Alpese-
ken inneni egyetemes helytartóságáról a történelem 
Ítélőszéke előtt majdan okmányok is tanúskodhassa-
nak. Ennélfogva leveleit úgy írta alá, hogy azokon 
neve mellett rendi állása is világosan föl legyen 
tüntetve. Mikor apostoli bátorságról kellett tanúságot 
tenni, Hofbauer atya nem félt nyilvánossági jelleggel 
biró okmányra is kitenni azt, a mi benne policáj-
ellenes vala : szerzetesi állapotát és rangját.1 

Ez az egyik dolog, a mit szentünk kálváriái 
útjának leirása elején itt, előre kelleti bocsátanunk. 
Állandó rendőri felügyelel alatt állt ő s neki igazán 
emberfölötti óvatosságot kellett kifejtenie, hogy a 
lelkiekben az ő fensőbb hivatásának föladatait a kar-
hatalom brutalitásainak kikerülésével teljesíthesse. 

Van azonban egy más dolog is, a mit szintén 
itt a szent férfiú kálváriái útjának leírását megelőző-
leg kell kidomborítani, mert itt következendő szen-
vedéseinek keserűsége az e pont alá tartozó dolog 
leleplezése nélkül nem volna egész nagyságában föl-
fogható. Ertjük az egyházi hatóság magatartását 
Hofbauer atyával és az ő apostoli működésével 
szemben. 

A bécsi főpásztori székben, tudjuk, azidőtájban 
szentünknek szentszellemű jóembere, Hohenwart gróf 
érsek ült, csendes, jótékony hatással, a ki nem törődve 
a poliziális törvényekkel, melyek idegen szerzetest 
a monarchia területén nem tűrtek, szentünknek, úgy 
a hogy volt, a főegyházmegye területén szólást és hozzá 
méltó egyházi működési kört adott. Erről az oldal-
ról szentünk csak jót várhatott; innen őt veszede-
lem nem fenyegette. Ámde az érsek tiszteletreméltó 

cimzés ügyében így intézkedik : «L'adresse est comme tu le 
sais: Monsieur le Secretaire de Son Altesse le Prince de 
Metternich, Joseph de Pilât». Leleményességnek igazán zse-
niális. A szemfüles rendőrség a Metternich név hallatára 
bizonyára kezét merte volna inkább tűzbe tenni, mintsem 
hogy elhigvje, hogy e cimezés alatt egy «polizeiwidrig» szer-
zetes lappang. 

1 1814. szeptember 13-án volt például Klinkowström 
nyilvános katholikus hitvallástétele. Szentünk erről okmányt 
állított ki latinul, igazi stilo curiali el solemni. Az irat kez-
dete ez : «Hofl'bauer (itt maga is két f-et írt, különben min-
dig egy f-et használt) János Kelemen Mária, a legszentebb 
Megváltóról nevezett, Német- és Lengyelországra szóló Missió 
egyetemes helytartó-főnöke, mindenkinek, a ki ez iratunkat 
olvassa, üdvöt és áldást (kiván) az Úrban». Az aláírás pedig 
ez: «lohannes Clemens Hofbauer (egy f) Generalis Vicarius 
Apostolicae Missionis etc.» Nagyobb hitelesség kedveért alá-
írva még így : «P. lohannes íosephus Sabelli, Secretarius 
Congregationis». Ebből világos, hogy szentünk az ő ki- s mi-
létéről, a kiket jogosan megilletett a tudomásvétel, azokat 
nem tartotta egy percig sem kétségben. A vallási ügyben 
illetéktelenkedő policájt pedig mérsékelt és okos titoktartásá-
val megóvta attól, hogy szent ügyben illetéktelenül jár jon el 
s nagy érdekek sérelmével a józanság természetes törvényei 
ellen kihágásokat halmozhasson rakásra. 

személye mellett, mint «egyházi hatóság», a jozeii-
nisztikus rendszerben olt szerepelt a «Consistorium», 
a jozefinisztikus egyházi bürokráciának ez a furcsa 
összetételű hatósági szerve is. Már most tekintve azt, 
bog)7 Hohenwart érsek kilencvenedik éve körül 
jár t aggastyán vala, mindenki könnyen megérthetőnek 
fogja találni azt, ha majd a szentéletű, agg főpásztor 
megtévesztésével, gyűlölettel és vérszomjas szándékok-
kal konzisztóriumi hírességek előtt fogjuk látni Hof-
bauer atyát, a szentet, az apostolt, mint gonosztevőt 
leszögeztetés céljából keresztre kifeszítve. 

Hofbauer atya életében itt e pillanatban az 
1818-ik év elejére jutottunk. Ismerjük bécsi apostoli 
működését és befolyását, annak nagy arányait, fényes 
sikereit, gazdag eredményeit. Mit is mondott csak 
remete szent Antal apát az ő tanítványainak az 
emberekkel szakadatlanul incselkedő gonosz lélek 
természetrajzáról ? Azt, hogy az álnokságnak és gonosz-
ságnak ez az ősnagymestere hatalmát szakadatlanul 
félti ugyan, de félti azt különösen rettegve az imád-
kozó, Krisztust szerető és érte lángbuzgalommal mű-
ködő és szenvedő emberektől.1 Nos hát ilyen ember 
lévén Hofbauer szent Kelemen Mária atya, nem 
kerülhette ki sehogysem azt, hogy a pokol hatalma 
szövetségeseit ne mozgósítsa az ő — az egyház osz-
lopos fértiának — letörésére és összezúzására. Hof-
bauer atya, mióta Bécsbe került, ott a lelki élet ten-
gerén oly hatalmas hullámgyűrűket keltett, hogy 
azoknak lökéseit megérezte minden, a mi akkor a 
közéletben előtérben állott : tudomány, irodalom, 
sajtó, hatalom és annak minden közege. Szóval 
minden, de minden, legfőképen pedig az oltár és 
trón ellen összeesküdött titkos társulatok lesben 
álló, titokban tapogatódzó csápjai.2 

1 Saepe discipulos suos excitans ad pugnandum contra 
diabolum, docensque quibus armis vinceretur: Mihi crédité, 
dicebat, fratres, pertimescit Satanas piorum vigilias, oratio-
nes, ieiunia, voluntariam paupertatem, misericordiam et 
humilitatem, maxime verő ardentem amorem in Christum 
Dominum, cuius unico sanctissimae Crucis signo debilitatus 
aufugit. Breviar. 17. Jan. 

2 Remekül összegezi szentünk legújabb történelirója, 
Innerkofler, Hofbauer atyának ellenségeire nézve bosszantó, 
naggyá vált befolyását Bécsben : «Die Schaar der Jünglinge — 
ezt írja könyvében a 767. 1. — bei den Abendunterhaltungen 
(hitbuzgalmi összejövetelek, nem mulatságok voltak) war 
schon längst aufgefallen. Sogar auf der Universität merkte 
man sie, und so sehr sich die gutgesinnten Professoren 
freuten, so verhaszt wurden sie und ihr Meister den Jose-
phinern, denn, wie wir hörten, konnten diese eben nicht 
mehr in allem tun, was sie wollten. Auch die Beichtkinder des 
Heiligen merkte man. Es begann der josephinische Sakristei-
rationalismus zu sinken, der verhaszte Rosenkranz, die 
Ablässe, der öftere Empfang der heiligen Sakramente, ein 
seltsam feierlicher Gottesdienst, religiöse Andachtsbücher, 
fromme Bücher, ja offenkundig «ultramontane» Zeitschriften 
tauchten auf und machten Schule, und unverkennbar steckte 
hinter allem der alte Geistliche von Sankt Ursula. Noch ärger 
empfunden ward seine Bedeutung bei den kulturkämpfe-
rischen Gelüsten der Humanisten und Freimaurer auf dem 
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Hofbauer atya ellenségeinek — s ezek nem mond-
ható, hogy éppen kevesek lettek volna — csak egy 
biztos hajszál, csak egy apró szálka kellett. Ok már 
tudták a módját a jozeflnisztikus rendszerben, hogyan 
kell az apró hajszálat kötéllé s a szálkát akasztófává 
felfújni. S ezt a hajszálat, ezt a szálkát Hofbauer atya 
halálos ellenségeinek a kezébe szentünk szivének 
legközvetetlenebb közelében élt két rendtársa, Stark 
és Sabelli atya szolgáltatta, nem rosszakaratból, hanem 
javíthatatlan gyengeségökből kifolyólag. 

P. Starkot Severoli nuntius Bécsben nagyon meg-
szerette. Mikor tehát 1817-ben bibornok lett Severoli, 
kedveskedésből Stark atyát kívánta római útjára 
(csak útjára) magával vinni, mint szertartó káplán-
ját. Starknak nagyon tetszett a felhívás, rajongott 
az örökváros látásáéit; de nem látott a kellemes 
dolog nagyon kellemetlenné válható végére: a bécsi 
policiára, a mely nélkül nem lehetett útlevélre szert 
tenni. Hofbauer atyának a rendtag utazása a volt nun-
tius kíséretében két oknál fogva nem tetszett. Elsőben 
azért, mert Severoli nuntius utóbbi időben a bécsi ud-
varnálkedvességéből sokat vesztett, ha az egészet el nem 
vesztette; másod sorban az útlevél ügye miatt, a 
mely alkalmul szolgálhatott a rendőrségnek az ő 
szerzetesrendi ügyei körül való szimatolásokra.1 

Egyébiránt szentünk ebben az időben különben 
is nagyon de nagyon lehangolt volt. 0 is kapott 
meghívást Bómába, de szomorúságában nem volt 
most kedve az örök város viszontlátására. Egy olasz 
levele maradt fenn ebből az időből szentünknek, 
mely Bécsből 1818. jan. 27-én kelt és Severoli bíbo-
rosnak szólt, a kinek P. Martino (Stark atya) iránt 
való kegyességeért mond köszönetet. Ebben a levél-
ben nagy panasszal ömlik ki szentünk lelkének a 
fájdalma. Igazi kulturtörténelmi adalék az egyház 
akkori sanyarú helyzetének köréből. Janowban, 
Lengyelországra irányuló vágyainak a célpontján, 
szentünk nem várhat többé semmi jót. Igaz ugyan, 
hogy Jablonowska hgnőtől meghívót kapott Rómába ; 

Wiener Kongresz. Die österreichische Regierung selbst hatte 
im noch nicht abgestreiften Josephinismus so manches 
durchgedrückt, was nachträglich in Rom einem kräftige i 
felsenartigen Widerstande begegnete und ihr so manch 
Fatalität bereitete. Dabei kannte man die Verbindung Hof-
bauers mit den Nuntien, wuszte auch in der Hofburg von 
seinem sofortigen Einschreiten gegen allzu rationalistische 
Theologieprofessoren, und eine gewisse Clique muszte erken-
nen, dasz er mit Rom in Reziehungen stand und dasz er 
olfenbar gewisse Dinge nach Rom berichte» stb. 

1 Ich merkte, írja a szemtanú Pajalich, dasz P. Hofbauer 
darüber (Stark atya római utazása fölött) traurig war, aber 
er muszte seine Einwilligung geben. Er wusste sehr wolil 
dasz der Kardinal (Severoli) der frühren Ereignisse wegen 
nicht sehr beliebt war, er konnte darum mit Recht befürchten, 
dasz die Abreise des P. Stark einem böswilligen Geiste 
auffallen konnte. Auch der damalige Generalprokurator P. 
Mantone (tehát Giattinit az események szentünk útjából félre-
lökték) war, wie ich gehört habe, mit P. Starks Reise nach 
Rom nicht recht einverstanden. Id. m. 98. §. 

de aligha mehet oda. Ót most az egyház siralmas 
állapota tartja vissza az Alpeseken innen. Be kell 
várnia, hogyan fejlődnek Bajorországban a konkordá-
tum végrehajtásának esélyei s a Rajna mentén a 
«felsőnémetországi egyházi tartomány» felállításának az 
ügye. Németországban egyáltalában az ügyek min-
dig közelebbre torlódnak a nagy veszedelem torkához, 
apostoli férfiakra van nagy szükség, mert úgymond, 
«a világ most már nem hiszi, hogy a papok jók 
(szörnyű állapot!), sem azt, hogy a jóságtól komolyan 
vannak áthatva».1 Említi Sziléziát, a hol a nép tanu-
lékony és könnyen kielégíthető, de legjobban el van 
hagyatva egész Németország területén és eretnekek 
körében él. Es e mellett püspökük sincsen. Az egy-
szerű hivő lelkeken álszenteskedés vesz erőt. A mű-
veltek körében az állati magnetizmus szellemi divatja 
járja. «Szeretném napjaimat, úgymond szórói-szóra, 
pusztaságban bevégezni, mert lelkem beteg. A rosszak 
mindnyájan, ha egyenetlenkednek is egymás között, 
mégis mindig egyesülnek Jézus Krisztus és az ő 
szent egyháza ellen. És mit teszünk mink? A szem-
rehányások, melyeket a jóktól kapok, szivembe 
metszenek és tagadni nem tagadhatom, hogy a dolog 
oly rosszul áll, a hogy ők azt leírják».2 

Az alatt, míg P. Stark a rendőrség figyelmét a 
kongregációra felhívta, Rómába ment s ott időzött 
szentünket nagy öröm érte. Belépett a kongregációba 
don Pajalich, a kit már ismerünk s a ki már dok-
tori rangfokot nyert a hittudományból. Egész nap 
Hofbauer atya lakásában kellett lennie, lelkipásztori 
foglalkozást az olasz templomban kapott. Ez alatt 
titokban valóságos aknamunka folyt szentünk bécsi 
léte ellen. A rendőrség és szentünknek consistorium-
beli ellenségei fokozódó hévvel szőtték Hofbauer atya 
ellen cselszövényeiket. A Consistoriumban különösen 
két igen befolyásos ember várta az alkalmat, hogy 
szentünk fejére lesújthasson. Az egyik ezek közöl 
Gruber kanonok volt, a bölcsészeti kar császári igaz-
gatója, ki hitetlenségéről és arról volt híres, hogy 
könyvtárában a hitbuzgalmi könyvek helyét szakács-
könyvek foglalták el.3 A másik, még veszedelmesebb 
ember, a consistoriumi iroda főnöke volt. Nevét 
Sebastian Brunner, a ki különben a jozefinisztikus 
furcsa alakok leleplezésében fáradhatatlan volt, el-
feledte feltüntetni. Csak azt tudjuk az eddigi kuta-
tások nyomán róla, hogy utóbb aposztatált és porosz 
«schulrat» lett belőle.4 Ilyen emberek agyarkodtak 

1 Perché presentemente il mondo non crede, che i 
chierici suono boni, ne sono seramente penetrati. 

3 Desideroi (sic) finire i miéi giorni nella solitudine 
poiché l'anima mia e ammlato. Tutti i cattivia, benché 
disuniti siano fra loro stessi, s'uniscono perö contro Jesu 
Cristo e la sua santa Chiesa. E che facciamo noi altri ? I 
rimproveri che debbo intendere dai pii, mi tagliono il 
cuore (e) non posso negare, che la cosa é cosi mala, che 
essi la dipingono. V. ö. Innerkoller, 764 s köv. 1. 

3 Innerkofler, 767. 1. 
4 S. Rrunner, id. m. 214. 1. 
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Hofbauer atya ellen, lesve az alkalmat, hogy a ren-
dőrséggel szövetségben őt megsemmisíthessék. A jó 
papoknak a rossz papoknál nincs nagyobb ellensé-
gök. Rég ismeretes dolog. Most Hofbauer atya életé-
ben is igaznak bizonyult. De Istenünk a Zsoltáros 
ajkain megnyilatkozott ama bátorító biztatása is 
megbizonyosodott ám, hogy «Az Úr megőrzi az ő 
szentjeinek lelkét és a bűnös kezéből ki szokta őket 
szabadítani». Breznay Béla dr-

Ultraviola sugarak egy koporsó körül. 
Kegyes elnézést kérek e címért azoktól, kik 

velem együtt a természettudományért lelkesülnek. 
Legyen szabad most másról írnom. Ebben az impresz-
szionista világban esetleg érdekel másokat a lel-
kemben érzett benyomás, melyet itt leírok. 

Bágyadt gyertyafénytől világított ravatalon feküdt 
egy fiatal, «feltűnően szép» urileány kihűlt teste. 
Meggyilkolták, de előzőleg letaposták a lelkét. Ő maga 
megengedte. Elbukott, aztán tiltott operáció áldozata 
lett. A «műtétet» rosszul végezte valamelyik börtönre 
érdemes angyalcsináló. Most sápadt arccal, beesett 
szemekkel, megmerevedten fekszik az áldozat. 

Maga az eset elég gyakori. Ez csak egy a sok 
közül, mely «véletlenül» nyilvánosságra került. A napi-
lapokból mindenki eléggé ismerheti a gyászos eset 
körülményeit. Egyik-másik szabadelvű lap is föl-
háborodással írt róla, utána hamarosan elfeledték. 
Engem sem annyira az eset érdekel, bár sajnálom 
a szegény leányt, kit sohasem ismertem, mégis alig 
tudom feledni; a társadalom halottjának gondolom 
őt. Lelki szemekkel nézem ravatalát s űgy látom, 
hogy a leány kihűlt szeme sugarával szemrehányóan 
tekint kíváncsi nézőire, néma ajka vádakat szór 
gyilkosaira s az egész romlott, lelketlen társada-
lomra. Erdekei annak a szegény gazdag urileánynak 
megrabolt, letaposott lelke, de itt nem akarok fog-
lalkozni vele; e sorok Írásakor a természetfölötti 
szempontokat, a mennyire lehet, mellőzni szándéko-
zom. A nyílt igazság, a tárgyilagos kritika éleslátásra 
segítő szemüvegén nézem a tényeket. 

Úgy látom, hogy e meggyilkolt leány : a lealacsonyult, 
üreslelkű, erkölcstelenségben fetrengő társadalom 
áldozata. IIa a jelen esetre vonatkozólag tévését állí-
tanék, azért bizonyos, hogy nagyon sok hasonló 
esetre vonatkozólag helyes az ítéletem. Tagadhatat-
lanul, sok erkölcsi rossznak táplálója a mai romlott 
erkölcsű társadalom, mely önmaga érzi betegségét, 
hiszen idegeit önmaga roncsolta szét. Most lázas és 
félrebeszél, romboló munkát végez akkor is, midőn 
épít, mert kiszélesíti, mélyebbre ássa a szennyáramlat 
medrét,melyben úszik. Jól érzi magát benne, akár a pes-
tisben gyötrődő hindu a feketehalál csiráival teli Gan-
ges «szent» habjaiban; azt hiszi, hogy a fertőzött víz 
gyógyítja romlott idegeit. Szívesen úszik az árban, mert 
iszapjában fetrengve kielégítheti állatias vágyait. 

A betegség oka ott van, hogy a társadalom rom-
lott tagjai a nemi életet az élet középpontjának 
tekintik. Erre a szerencsétlen, végzetes nézőpontra a 
dekadens írók vezették a közönséget. A pornográ-
fusok a nemi életet a költészet varázsával fölcico-
mázva állítják olvasóik elé. Lelkiismeretlenül állítják, 
hogy az erotika a legtökéletesebb nyilvánulása az 
esztétikai érzéknek. Dicsőítik a pikantériát, a libidót, 
megéneklik a nuditást, olvasóikat «erős érzékiségre» 
törekszenek nevelni. Lesajnálják a szeméremérzetet, 
gúny tárgyáva teszik a lélek mélyéből fakadó, 
a nemes lélekhez vonzódó igazi, tiszta szerelmet, 
mely a test tiltott vágyai fölött való uralomra 
segíti azokat, kiknél az ilyen szerelem nem célsze-
rűtlen. 

A lelket szipolyozó irodalmi parazitáknak semmi 
sem tiszta, eszményi s fölemelő, csak a naturalizmusba 
fuladt érzékiség. Legtöbbjük saját szégyenlendő ösz-
töneit viszi a nyilvánosság elé. Nem rettennek vissza 
a legaljasabb dolgok fölszinrehozásától sem, ha pénzt 
és irodalmi hírnevet szerezhetnek. Hamarosan ked-
veltekké, szerintünk hírhedtekké válnak, mert iro-
dalmi cégér alatt terjesztik a bűnt, élősködnek a 
posványban fuldokló, enervált, vérszegény alakokon. 
Kihasználják bűnös gyengeségüket, romlott vérüket. 
Ezek a lélekkufár paraziták alakítják a tömegek 
tévedésekkel teli világnézetét. 

A pornográf irodalom által okozott rettentő er-
kölcsi pusztítást akkor ismernők igazán, ha meg-
tudnók, hogy hány lelket tört össze, hány családi 
tűzhelyet didt föl s mily sok öngyilkost nevelt már 
a «Szanin», Else Jerusalem «Szent Scarabeusá»-nak, 
Zola könyveinek stb. hatása. Érdekes volna meg-
tudni, hogy hány ifjú züllött már el a pikáns iro-
dalom, meg a detektiv-regények hőseinek példáját 
követve! A szennytermékek gombamódra szaporod-
nak. Hogy hazánkban milyen sok van belőle, azt 
akkor láthatnók, ha Németország példájára nálunk 
is rendeznének kiállítást a pornografia ellen. A német-
országi «Ifjúságról Gondoskodó Egyesület» a mult 
év végén Berlinben a birodalmi gyűlés palotájában 
kiállította az erkölcsrontó irodalmi portékát. A négy 
nagy teremben fölhalmozott irodalmi fertőző-termé-
keket csak felnőttek nézhették, hogy megismerhessék 
azokat az olvasmányokat, melyektől úgy kell óvni a 
gyermekek és ifjak lelkét, mint a hogy testüket óvjuk 
a legveszedelmesebb járványbetegségeklől. 

A förtelmes irodalom mindenütt igyekszik el-
nyomni a tiszta, művészi kvalitásokban hasonlít-
hatatlanul értékesebb, tökéletesebb műveket, a 
Sienkievitz és Bolanden-féle regényeket s egyéb becsü-
letes szépirodalmi alkotásokat. Sziniirodalmunk szin-
tén hasonló alacsony nívóra sülyedt. A Bánk-bán-
féle műveket leszorítja a «Babuska» bohózat, a tár-
gyilagos, józan kritika elmondja róla: «Kiállítása 
kápráztató, zenéje érzéki, szövege léha, személyei 
állatemberek, előadása szemérmetlen. Mindezen 
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orfeumi kvalitásainál fogva megérjük a századik elő-
adást.» (Élet. 1911. II. 26.) 

Az akadémiai bírálat szintén a legújabban saj-
nálta le a színpadra szánt újabb magyar irodalmat, 
a benne fölhalmozott sok pikantéria miatt. Ujabb 
színdarabjainknak: az akadémikus bírálata szerint 
nincs is szépirodalmi értéke; de azért a közönség 
pirosra tapsolja tenyerét, jóízűen «szürcsöli» az élve-
zetet a páholyokban s a karzaton egyaránt. 

A közérzés romlottságát bizonyítja, hogy az «in-
telligens» közönség nem akarja olvasni azokat a 
mesterírókat, kik műveikbe nemes lelküket öntik s 
így értékes munkával ajándékozzák meg az iro-
dalmat. Ellenben azokért rajongnak, kiknek hom-
lokáról hiányzik a géniusz csókja, de éjjeli pillangók-
tól várják az ihletet. Csak azokat tudják megérteni, 
kik sárban járnak, mert hiányzik lelkűkből a föl-
emelkedésre, magasba szárnyalásra képesítő hit. 
A dekadens írók romboló munkáját segíti a nuditás-
ban kéjelgő perverz művészet, a dekadens impresszio-
nizmus. A művészet e szörnyszülöttei reprodukálva: 
a kirakatok arcpirító egyéb képei közt foglalnak 
helyet, hol mindenkinek szemébe ötlik, csak a rend-
őrség nein akarja észrevenni. 

Ugyan miféle kulturmunkát végeznek az iroda-
lom említett pornográfusai ? Valamennyien az «őrü-
letes haladásnak» napszámosai. Egyengetik az őrültek 
háza felé vezető utat, degenerálják a társadalmat. 
Átkos munkájuk eredménye főleg az ifjúságon ész-
lelhető. Tessék csak megfigyelni az ifjúságot, mily 
sok szánalomra méltó alakja van, kiket a bűnös 
koraérettség megvénített már 18—20 éves korukban. 
Sápadtan, beesett szemekkel, félig üres csontokkal, 
révedező tekintettel, vagy szenvedélytől izzó szemek-
kel járnak, illetve lézengnek az életben, rohannak a 
kéjhajhászás ösvényein. Főfoglalkozásuk a szerelmi 
kaland. Tanulás helyett lányok után kuncsorognak. 
A kicsapongásban túlfeszített idegeiket a tornaszere-
ken s sportolással próbálják megjavítani. Az elfe-
csérelt erőt henyéléssel és alkohollal akarják vissza-
szerezni. Agyafúrt raífinériával próbálják a természet 
törvényeit kijátszani, de kísérletük sikertelen, bűnös 
életük később bűnhődés lesz. Korcs ivadékaik szü-
letnek, hülye, tehetségtelen gyermekek apái lesznek, 
nem ritkán — törvénytelenül. Szabadszerelem volt 
kora ifjűságuk óta a jelszavuk s erről nem hajlan-
dók lemondani semmiféle «házassági nyűg» alapján, 
csak azért sem, hogy szabadon élvezhessenek, míg 
bírja erejük. 

És a leányaink? Általánosságban Ítélek. Biztosan 
tudom, hogy a pornografia elég gyakran belopódzik 
a fehér leányszobákba is; a gyanűtlan szülő talán 
észre sem veszi. Sok leány veszti el így nemes gon-
dolkodását, tiszta kedélyvilágukat elhomályosítja a 
szemétirodalom termékeivel élesztett érzéki vágy 
füstje. Fokozatosan többet engednek meg maguknak, 
gyengékké válnak arra, hogy elutasítanák erélyesen 

a tolakodó csábitót, ki erénvöket akarja elrabolni. 
Sokan közülök még éretlen ésszel, 8—10 éves koruk-
ban esnek el s mily sokan vannak ilyenek! Mások 
meg ifjúságuk tavaszán buknak el, menekülni 
igyekszenek a szégyentől... a bűn következményét 
saját életük kockáztatása árán még nagyobb bűnnel 
próbálják elhárítani. Ilyenkor vajmi sokan jutnak 
az említett halott leány sorsára; a kinek pedig sike-
rült elérni célját, annak erkölcsi érzéke sok-sok eset-
ben teljesen eltompul, már maga keresi az alkal-
mat, tudja, hogy tisztességes férfi nejévé nem lesz, 
azért más megélhetési módot keres . . . így válik leg-
többször a jobb sorsra érdemes leányból: kávéházi 
kasszírnő, orfeumi buífethölgy, perverz színésznő, 
selyemruhás kokott, meg esetleg szoknyanadrágos 
divatreklám-leány.. . Öregkorukban nyomor lesz osz-
tályrészük. 

Az emberhúskereskedők szállítmány anyagának 
egy részéről: az önkéntes hungarákról fölösleges 
külön megemlékezni. 

Bukásuk után egyesek elkerülik az előbb emlí-
tett sorsot. Esetleg férjhez mennek. Ilyenek vajmi 
sokszor válnak átkává a jóhiszemű férjnek. Meg-
csalják őket, mert a hűség érzete kiveszett szivük-
ből, a férj keresetét az ilyen asszony divatszeszélyre, 
pazarlásra emészti töl. Ha pedig magukhoz hasonló 
férjjel «állnak össze», akkor mindketten inkább kere-
sik föl a mulatóhelyeket — egymástól különválva — 
a kávéházakat, mint az otthont. Az efféle, városi 
gentry-asszonynak a családi élet tiszta öröme, boldo-
gító értéke alig ismert fogalom. 

A társadalom tőkéjének minden ágán, a sexuális 
élettel való visszaélés révén burjánzik a legtöbb 
fattyúhajtás. Erős tápláló anyaga a pornográfia, mely 
nemteleníti a nemes hajtásokat, átalakítja a társa-
dalom fájában keringő életnedvet s parazitákat 
tenyészt rajta. Az elziillés útjára juttatja a nemesebb 
célokra hivatott egyént. 

Végre is nem azért tanítjuk olvasni a gyerme-
ket, hogy az elemi ismeretek elsajátítása után apa-
sokká váljanak sokan, hogy a középiskolából detek-
tiv-regényeken fölnevelt «uri tolvajok» kerüljenek 
ki, meg szerelmi párbajokban hősködjenek. A főiskola 
sem arra való, hogy sexuális mizériákban sinylődőket 
oktasson és az őrültek házába kvalifikálja az ilyen 
egyetemi hallgatót — esetleg Nietzsche nyomaio. 
A kultura sem arra való, hogy «fölvilágosult» erkölcsi 
analfabétákat neveljen Forel rendszere szerint. Nem 
azért sürgetjük az esztétikai érzék kiművelését, hogy 
a nők a divat non plus ultráiba öltözködve fokozzák 
testük ingereit. A lélek nemesítésére irányuló több 
pedagógiai gonddal s kellő ellenőrzéssel sikerülne 
megakadályozni, hogy ifjú leányaink ne azon tör-
nék fejüket, hogy hol fogadhatnák el legelőnyöseb-
ben a fiúktól a fölkínált találkát. 

A törvényhozást illetőleg pedig több üdvös, életre 
való paragrafus fölállítása s erélyes betartása volna 
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kívánatos. Helyes, ha a rendőrség leszedi a nők fejé-
ről a közveszélyes hosszú kalaptüket, de legyen 
következetes: távolítsa el a kirakatokból azt, a mi 
a járókelőknek nem annyira testét, mint inkább a 
lelkét szúrja. Juttassák érvényre szigorúan a gyer-
mekgyilkolás és magzatelhajtás bűnére kiszabott bün-
tetéseket. Ha e bűnök elkövetőivel szemben kellő 
szigorral lépett volna föl mindenütt az illetékes ható-
ság, akkor a neomalthuzianisták a mult év júliusá-
ban tartott hágai kongresszusukon nem dicsekedhet-
tek volna azzal, hogy a «Regeneration humaine» c. 
szövetség 1879-től kezdve a szegény néposztályok 
körében huszonegymillió születést akadályozott meg!! 
Kár, hogy a gazdag néposztályra vonatkozólag nem 
nyilatkoztak... 

Könnyű belátni, hogy csupán társadalmi, nem-
zetgazdasági szempontból sem minden üdvös, a mit 
a túlzó feministák s a többi hipermodernek taníta-
nak. Ha ők a leányokból csupán ártalmatlan szúífra-
zsetteket nevelnének, azzal még nem sok bajt okoz-
nának! nem árt, lia a komoly pózban szónokló, de 
semmit mondó politikusokból karrikaturát csinál-
nak. Az sem árt, (?) ha az asszonyok női kaszinó 
szervezésének ötletével foglalkoznak, mint nálunk 
legújabban a nagyváradiak — persze zsidók; — a 
kártyát és biliárdot nem irigyeljük tőlük, csak 
egyébként teljesítsék társadalmi kötelmeiket. 

Rizonyos az is, hogy nem minden követésre 
méltó, a mi a műveltebb nyugatról érkezik, akár 
divat, akár könyv, akár politika alakjában. Az iro-
dalomra vonatkozólag: ha Kelet és Nyugat nagy 
írói közt választani kell, akkor nyugodtan mellőzhet-
jük a nyugati, Zola csapásain járó pornográfusokat; 
ésszerűbb Tolstoj ama mondásához ragaszkodni: 
«Az élet igazi értelme szolgálni Istennek s az embe-
reknek, előremozdítani a haladást.» 

Nem igaz, hogy az életörömök telje a sexuális 
élvezet; az sem áll, hogy az egészség föntartására 
szükséges az érzéki vágyak kielégítése; nagyon téves 
vélemény az, hogy a teljes, tiszta önmegtartóztatás 
lehetetlen s hogy a házasságon kívül az nem köte-
lező, avagy, hogy csak a nőt kötelezi, mert ő érzi 
következményeit. Lehetséges, sőt szükséges a tiszta 
élet, az ésszerű megtartóztatás még a házas életben 
is szükséges. Az élet példákkal illusztrálja a tiszta 
élet lehetőségét és szépségét. Sokak erkölcsi züllése 
dacára vannak még liliomos leányaink s tiszta, nyilt 
tekintetű ifjaink. A gyakori házasságtörések, elválások 
s a divó egykerendszeren kívül van boldog családi élet, 
melyben a hűség angyala őrzi a békét, hol az ésszerű, 
jövőbe tekintő szülői szeretet nevel gyermekeket s 
derék polgárokkal ajándékozza meg a társadalmat. 

A tiszta élethez több lélek, több eszményiség 
kell, több józan gondolkodás, mely az élet tartalmát 
helyesen értékeli s az emberi természetet meg-
becsüli, nem engedi elállatiasulni az értelmes ön-
tudattal megáldott, nagyobbra született embert. 

Természetes okok is eléggé sürgetik az erkölcsi 
tisztaság megbecsülésének szükségességét. Mindenek-
előtt legyen helyes fogalmunk a tisztaságról. Ne azt 
hangoztassuk, hogy az emberi test csúnya, hogy az 
érzéki ösztön az ördög találmánya. Ez valótlan, túlzó 
vélemény. Az igazság az, hogy a test az Isten műve, 
a Teremtő alkotta széppé s célszerűvé: a nemi ösztön 
szintén az Isten akaratából van, arra való, hogy 
annak révén teljesüljön az isteni gondolat: crescite 
et multiplicamini. . . ezért van a házasság. E gon-
dolatnál hangsúlyoznunk kell, hogy a házasság nem 
minden egyes emberre kötelező kivétel nélkül. Szabad 
lemondani róla a nemesebb cél szolgálatáért.1 De ez 
a lemondás legyen ismét az Isten akarata szerint 
való, szeplőtlen liliom legyen a szimbóluma s ne 
rejtekben,sötétben élősködő penészvirág.. . Ha szabad 
emberéletet, agyvelőt s vért áldozatul hozni a kultura 
oltáraira a gyárakban s másutt, akkor miért ne volna 
szabad a nemi ösztön állandó fékezése révén áldoza-
tot hozni Isten oltárára?! 

Ne az Isten gondolatát értelmezzük rosszul, hanem 
valljuk be, hogy a bűnös érzékiség a Teremtő művét 
torzítja el s Isten akaratának ellenszegül. Irányítsuk 
ösztöneinket Isten akarata szerint s ne engedjük 
azokat vétkes, merőben állatias szenvedéllyé válni. 

Miként a belvederei Apollon-szoborból lehet 
torzót csinálni — mily kár volna érte — úgy az 
állatias érzékiséggel eltorzítja az ember egészséges 
teste szépségét, mely csak a lélek és szellem erejé-
ben áll épen, ez a neki való környezet. A léleknek 
ép test kell, nem az érzékiségben elpuhult, romlott-
nedvű hústömeg. Több eszményiséget ! Több tiszta 
gondolatot s kerüljük a gondolatvilágot megmérgező 
pornográfiát. 

Fokoznunk kell a gondolatok és vágyak tisztasá-
gát a kísértések eltávolítása, az érzékiséget föl-
keltő bűnös alkalmak kerülése által. Legyünk étel-
ben s italban mértékletesek. Kerüljük a henyélést, 
dolgozzunk sokat. Legyünk meggyőződéssel valláso-
sak; ez a legfontosabb. 

A tisztaságra vonatkozó nézetünk ne épüljön a 
kufár utilitarizmus alapjára. Az erkölcsiséget nem 
szabad a hasznosság futóhomokjára építeni. Aligha 
fog valaki tiszta életet élni csak azért, mert a ki-
csapongás elkorcsositja az utódokat, degenerálja a 
fajt ; annál kevésbbé, mert lehet, hogy egészségének 
sem árt, ha néha vétkezik. 

Értsük meg s értessük meg másokkal is azt az 
örök igazságot, hogy az erkölcsnek, tehát a tiszta életnek 
alapja nem a hasznosság, az érdek, hanem a Teremtő 
akarata. Az erkölcs hasznosságáról s célszerűségéről 
meg vagyunk győződve, a tiszta élet a legszebb példa 
eme igazságra, de az erkölcsi jót a hasznossal nem 
akarjuk összetéveszteni. Lehetnek esetek, midőn az 
erkölcsös jó csak végelemzésben hasznos, különben 

1 Szépen fejtegeti ezt Paulsen ethikájában. Szerk. 
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pedig nagy önmegtagadással, türelemmel jár az erény 
gyakorlása. Ilyenkor a természetfölöttire, az örökké-
valóság csillagára tekintve : Isten akaratához kell 
alkalmaznunk saját akaratunkat. 

Akkor orvosoljuk a társadalom bajait, ha nemes 
erkölcsiségre neveljük önmagunkat és a többi embert, 
ha őt az erkölcs gyökerétől, Istentől elszakadni nem 
engedjük, az elszakadtakat pedig visszaoltjuk az 
Életfába. Hajós Szaniszló. 

J{eformeszmék a böjtről. 
Wetzel Xav. Ferenc, a gyakorlati élet mestere, 

«Der praktische Katholik» cimű művében a katho-
likusok részéről különösen a böjt, a vasárnapi szent-
mise s a húsvéti szent gyónás-áldozás pontos meg-
tartását sürgeti. «Ezek nélkül — úgymond — nincs 
katholikus hitélet.» S mi érezzük, hogy igaza van. Ha 
egyéb nem, úgy lelkiismeretünk szól mellette és az 
az üresség, a mely lelkünkben támad, ha ezen 
kötelességeinket elhanyagoltuk. 

De ezen, úgy pszichológiai, mint fiziologiai és 
erkölcsi törvényre rá akar cáfolni a mindennapi 
élet. Különösen az intelligencia erősen vindikálja 
magának a privilégiumot, hogy az egyház intézkedé-
sein túltegye magát. És ez elsősorban a böjtről szól. 

Én azonban nem mernék mindent a hitbeli 
lanyhaság rovatába bevezetni. Van valami a mi böjti 
diszciplínánkban magában is, a mi a nem nagyon 
buzgó emberre nézve nehézkessé teszi annak meg-
tartását. 

Régi, s a tapasztalat által igazolt szabály, hogy 
a gyakorlati élet törvényei egyszerűek és világosak 
legyenek. Különben céljukat tévesztik. A mi böjti 
parancsunk pedig sem nem egyszerű, sem nem vilá-
gos. A mi nagyon természetes. Alaptervezete a keresz-
ténység első századaiba nyul vissza. Már akkor van 
szó nagy-, kántor-, vigiliai- s hetibőjtökről. De azóta 
a századok egész sora mult el. Ismételten jöttek új 
és új viszonyok, más és más szellem, és más megél-
hetés, más élet. Az egyház figyelmes szeretete itt is 
mindig sietett a segítséggel. Az életviszonyoknak 
megfelelőleg időről-időre módosította a böjti fegyel-
met. De ép ezért végre annyi lett a módosítás, hogy 
nehéz bennük eligazodni. 

aj Különbséget teszünk hely és hely között. 
Vidékek, egyházmegyék, de sőt néha egyes községek 
is más-más szabályok alá esnek, bj Különbséget 
teszünk személyek és személyek között: 1. Kor sze-
rint, a mennyiben a fiatalságnak, a meglett korfuik-
nak s az öregeknek mind más recept szerint írjuk 
elő a böjtöt. 2. Állás szerint. Egyháziaknak mást s mást 
a világiaknak, a gyári munkásoknak, az utazóknak, 
a vendégeknek, a katonáknak stb. cj Ugyancsak 
különbséget teszünk bojt és böjt, idő és idő között. 
Félbőjt, egészbőjt, megtartóztatás böjt nélkül, böjt 
megtartóztatás nélkül, böjt és megtartóztatás. Egyszer 

az egyik, máskor a másik, majd pedig egyik se, csupán 
az ételek összekeverése van tiltva (nagyböjti vasár-
napok) stb. Azután majd mindegyik böjti napnak 
más-más a böjtje. Más a pénteknek évközben, más 
a nagyböjt idején, más, ha arra ünnepnap esik, 
más, ha vásár van a községben. És még több «más-
más». Hiszen néha még át is tesszük a böjtöt (pl. a 
vigiliait egyik-másik esetben), dl Majd ismét az étlap-
pal van a baj. Jártasság kell hozzá, hogy tudjuk, 
mit szabad a böjti étlapokra írni, s mit nem. A hús-
levest nem mondjuk böjti ételnek, de azért vannak, 
a kik jóformán a sült malacot is böjti Ízűnek 
mondják. Szalonnán, májon s ezekhez hasonló külön-
leges húsdarabokon vitatkoznak a legjobb moralis-
ták, szabad-e, s esetleg hogyan, milyen feltételek 
mellett szabad ezekkel élni stb. 

Mindezt tekintetbe kell venni, hogy tudjuk, kinek, 
hogyan kell böjtölnie. így igazán nem csoda, hogy 
magok a lelkészek sincsenek tisztában a böjttel. Itt 
húst esznek vacsorára is, «nehogy kárba menjen az 
étel». Ott vacsorára eszik a húslevest, mert «hisz az 
csekélység». Amott azt hiszik, hogy szerdán, szomba-
ton sincs megengedve a húsevés és így tovább. 
Oly helyekről van szó, a hol már csak igazán ismerni 
kellene a böjti szabályokat. De olt se biztosak benne. 
Egyszerűen azért nem, mert már annyi a rendelet, 
annyiféle a módosítás, hogy azokban biztosan eliga-
zodni nehéz, különösen a lelkipásztornak, a kinek 
annyifelé áll az esze, a keze, a lába, hogy a böjti 
szabályokkal örökösen nem foglalkozhatik. Persze, 
itt-ott még hanyagság sincs kizárva. Ám ez is kevésbbé 
volna észlelhető, ha a kérdés kevesebb utánjárást 
igényelne. 

De ha már az egyháziaknál így vagyunk, mit 
remélhetünk akkor a hívőktől? Hiszen ezek egy évben 
legfeljebb egyszer, de sokszor annyiszor sem hallják 
a böjti fegyelem szabályait. Ha pedig mi jó magunk 
állunk olykor tanácstalanul, akkor ki szerint igazod-
janak a többiek? Innen van, hogy az életben szabály-
talanságokat látunk lépten-nyomon. Sokszor persze 
hiányzik a jóakarat. De ha a jóakarat meg is volna, 
nem egyszer hiányzik a dolog ismerete. Sok hivő 
érzi, hogy böjtje nem megfelelő. Meg is gyónja. Egy-
szer azt mondja a gyóntató: Nem vétkezett, mert 
akkor szabad volt húst ennie. Máskor meg azt mond-
ják : Rosszul böjtölt, mert ezt kellett volna tennie 
stb. A hivő zavarban van, látja, hogy sem így, sem 
sem úgy nem jó. Megszokja a gondolatot. Beletörő-
dik lassan. S nem böjtöl sem így, sem úgy. 

Ugy vagyunk tehát, mint azzal a bizonyos ruhá-
val, a melyen annyi a folt, hogy alig látszik eredeti 
színe. Uj ruha kellene. Egyszerű és egészséges. Egy-
szerű, hogy mindenki könnyen használhassa. Egész-
séges, hogy egészséges lelkeket neveljen. 

Reformra tehát szükség volna. De vájjon meg-
felelő reform sikerülne-e? Lehetséges-e! Mert hiszen 
az természetes, hogy csak olyan újítás jöhet számba, 
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a mely a nehézségeken könnyítene, a mely haszon-
nal járna és a lelki éleinek előnyére válnék. S 
annál sikerültebb lenne, minél inkább elérné ezen 
céljait. 

Számbavéve a nehézségeket is, azt hisszük, 
hogy igen-nel felelhetünk. A bojt lényege nem az, 
hogy erről vagy arról az ételről lemondjunk ; hanem 
hogy önmegtagadás céljából, az egyház törvényeinek 
engedelmeskedve, valami jólesőt megvonjunk ma-
gunktól, részint, hogy tanuljunk uralkodni vágyain-
kon, részint, hogy evvel is gyermeki hódolatot mutas-
sunk Isten és az egyház iránt. Mi eddig ételben 
kerestük az önmegtagadást. És pedig kétféle irány-
ban : minőségben és mennyiségben. És így csak 
bizonyos ételeket használtunk s azokból is csak 
bizonyos mennyiséget. Tehát silányabbat is, keveseb-
bet is. De nem is ebben, hanem abban volt a baj, 
hogy a hűsféléket alig tudtuk nélkülözni. Egyrészt 
nagyon megszoktuk.1 Sokszor nem is tudjuk nélkü-
lözni. Vagy nem tudjuk megenni a böjti ételt. Vagy 
nem jutunk hozzá. Vagy pedig egyéb nehézség elé 
kerülünk. Emiatt azután létre kellett jönnie a módo-
sítások egész özönének. Hiába, a körülményekhez 
alkalmazkodni kell. Es ebből talán levonhatjuk a 
következtetést, hogy a sok, szövevényes módosítás s 
nehézség elkerülése céljából legjobb volna egyáltalá-
ban nem tenni különbséget böjti s nem böjti étel 
között. Hiszen valóságban amúgyis érvényesül ezen 
felosztás. A többi napokon mindenféle cimen esszük a 
húsféléket. A mit tehát megteszünk mindenféle módo-
sítás útján, ugyanazt bizonnyal bátran megtehetnők 
egyetlen módosítással: nincs különbség böjti és nem 
böjti étel között. Az a három-négy nap igazán nem 
dönt. Nagypénteken talán meg lehetne őrizni. De még 
ezt a kivételt sem kellene feltétlenül megtenni. E nagy 
napon az önmegtagadás s lemondás ott él a szivekben, 
még ha senki nem is parancsolja. 

De akkor mi lesz a böjtből, ugy-e? — kérdezik 
aggódva. De talán fölösleges az az aggodalom. Nem 
azért mondom ezt, mert hiszen most is inkább csak 
a papiroson s nem az életben van meg a böjt; hanem 
mert így is nagyon szépen érvényesülhetne a böjt. 
Igen, jobban, mint most. Hiszen mondtuk, hogy a 
böjt nemcsak az ételek minőségére, de mennyi-
ségére is vonatkozik. S lia a minőséget figyelmen 
kívül hagyjuk, úgy annál inkább érvényesíthet-
jük a mennyiségre vonatkozó parancsolatot. Ne 
úgy értsük, hogy kisebb mennyiséggel, kevesebb 
étellel elégedjünk meg, mint azt az egyház mosta-
náig megkívánta. De igenis úgy hagyva a jóllakásra 
vonatkozó szabályokat, azokat az életben érvénye-
sítsük is, mert bizony eddig az egyszeri jóllakásra 
vonatkozó szabályok a mindennapi életbe át nem 

' Ez egészségi szempontból, de egyébként is talán lebet 
hiba. De itt nincs erről szó, hanem tisztán a tényről. Az 
egyház elsősorban nem a test, hanem a lélek orvosa. 

mentek. Az emberek javarészének fogalma sincs 
róluk, dacára annak, hogy a húsfélékre vonatkozó 
mindenféle engedmények folytán a bojt, illető-
leg az önmegtagadás súlypontja ép az egyszeri 
jóllakásra esett. IIa tehát nem kell hangsúlyoznunk 
azt, hogy böjti napon bizonyos eledelektől le kell 
mondani, úgy annál inkább hangsúlyozhatjuk, hogy az 
ételek bizonyos mennyiségéről mondjunk le. IIa ezt 
keresztülvisszük, a böjt meglesz, mert meglesz az 
önmegtagadás és pedig elég érezhető. Másrészt meg 
ez ellen nem is igen lehet érvelni, legfeljebb testi 
gyengeség címén (pl. betegség, munka által kimerült) 
s ez esetben, mint eddig is, meg volna engedve a 
megfelelő étkezés. Es így egyáltalában nagyobb nehéz-
ségre nem akadnánk a böjtnél, ha az étkezésnél 
csak az ételek bizonyos mennyiségéről mondanánk 
le s nem egyszersmind azok bizonyos minőségéről 
is. E két megszorítás ugyanannál a dolognál talán 
sok is. Az élettapasztalat legalább erre enged követ-
keztetni, mert érvényt szerezni nem tudtunk neki. 
Kettőt akartunk s egyet se értünk el. Legalább 
általánosságban bizony hogy nem. 

Ellenben nagyon szépen lehetne lemondanunk 
az italokról, avagy legalább bizonyos italokról. 
A gondolat nem új. Hiszen az első századokban is 
már szokásban volt ez.1 Pedig nekünk bizonnyal 
ezerszer több okunk van e tekintetben önmegtaga-
dásra. De meg nem is lenne különös ez a parancs. 
Hiszen sok helyütt maguk az egyszerű hivők rájön-
nek erre a gondolatra s önként mondanak le az 
ivásról a nagyböjt idején. 

És mennyi volna annak az előnye, ha a hús-
félék helyett az italfélékről kellene lemondanunk! 
A mennyivel veszedelmesebb az ivás a húsevésnél; 
a mennyivel több anyagi és erkölcsi kárral jár a 
szeszes italok élvezete a húsfélék élvezeténél, a 
mennyivel több bűn, több erkölcstelenség, több 
nyomorúság (erkölcsi, anyagi egyaránt) fakad a 
nyomában: annyival több, nagyobb előnnyel járna 
az ilyen parancs. S miért állítsuk oda a tilalomtáb-
lát, a hol közömbös dologról van szó, a midőn oda 
állíthatjuk, a hol százszorta inkább van reá szük-
ség? Ez mindenesetre olyan igazság, a melyet figyel-
men kívül hagynunk nem volna szabad. 

így tehát az absztinencia megmaradna. Csak a 
tárgya változnék meg. Még pedig rendkívül nagy 
előnnyel. Nemcsak azért, mert az ilyen önmeg-
tagadásnak megvolna a haszna ; de mert ez sokkal 
könnyebben keresztül is vihető, mint a hűsféléktől 
való megtartóztatás. Hiszen itt alig is kellene adnunk 
valami kivételt, módosítást. 1. Orvosilag bebizonyít-

1 «Abstinentiam non a carnibus solum, sed a vino 
quoque praecipue commendatam fuisse, imo hinc inde in 
legem abiisse.» (Vascotti : Hist. Ecel. p. 122.) Ilyen értelem-
ben nyilatkozik sz. Ágoston is (Bálás: Hist. Eccl. p. 148.): 
«Testante Origene et demente Alex. isti abstinebant a 
vino» etc. 
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ható, hogy az italok mind nélkülözhetők. 2. Legfel-
jebb betegségnél lehet erre szükség, de akkor már 
nem is ital-, hanem már orvosságszámba megyen. 
3. Sem szegénység, sem utazás, sem egyéb cím nem 
maradna, hogy ezen túltegyük magunkat, hanem 
mindezek inkább csak megkönnyítenék a megtar-
tását. 4. Nem lenne egyoldalú, hanem általánosság-
ban érintené az embereket, a gyermekeket ép úgy, 
mint a jobbmóduakat. (Az iszákosságra hajlókat 
persze intenzivebben érintené, de ezeknek szükségük 
is van erre.) 5. Az illető nem tudná eljárását sennni-
kép sem igazolni, ha a parancsot áthágni akarná. 
Kevesebb volna az alku a lelkiismerettel. Élesebben 
állana előttünk a bűn. Nem tudnók szépíteni, nem 
tudnók menteni eljárásunkat. Mindmegannyi nagy 
előny a lelki élet szövevényeiben! 

Természetesen, nagyon jól tudjuk, hogy az ily 
kérdésben nem mi vagyunk a döntők. Messze is áll 
tőlünk az ilyen gondolat. Itt csak az eszmét vetjük 
fel, a mely ha hasznos, ha megfelel a gyakorlati élet-
nek, megérdemli, hogy megfontolás tárgyává tétes-
sék. Én azt gondolom, hogy a mai böjti fegyelem 
ily értelmű módosítása egyrészt nagyon egyszerű-
sítené e fegyelmet, másrészt meg sokkal több erőt, 
energiát meríthetnének belőle a lelkek.1 

Róza György. 

"Egyházi Budapes t . Kádár Ambrus emlékezete. — Magyar-
. . . ország tudós és a közélet terén kiválóan érdemesült 
, . egyházi férfiai sorából Kádár Ambrus dr.-ról bátran el 

krónika, lehet mondani a királyi zsoltárosnak a mondását : 
«omnis gloria eius ab intus», vagyis az ő dicsőítésre 
méltó s a külvilágban érvényesült jeles tulajdonságai-
nak, péld. hogy magas állásokat fényesen töltött be, 
hogy jótékony célokra 100.000 koronánál nagyobb ösz-
szeget fordított stb., a forrása az ő lelkének ritka jósága 
és tökéletessége volt. 

Mint a «Religio» és a «Kath. Theologiai Folyóirat» 
volt szerkesztőjének évek hosszú során át nyilt alkal-
munk Kádár Ambrus lelki életének kincseit megfigyel-
hetni. Mikor hírét adtam, hogy a "Kath. Theol. Folyóirat» 
fog a magyar hittudomány emelésére megjelenni, Kádár 
Ambrus az elsők között volt, valamint megértésével a 
dolognak, úgy szakszerű dolgozatával is. A «Religio»-
nak pedig mondhatni egy negyedszázadon át mintasze-
rűen dolgozó rendes munkatársa volt. Ha az egyházi 
évnek valamelyik nagyobb ünnepe következett, mely 
hitéletünket kiválóan befolyásolja, évek hosszú során 
át nyugodt lehettem arról, hogy Kádár Ambrus tudo-
mányosan épületes alkalmi, ünnepi cikkelyével bizo-
nyosan be fog köszönteni. Be is köszöntött mindig. 

() és idősebb szatmári kanonok-társa, Irsik Ferenc, 
nem ötletszerüleg, nem hangzatos cimek után kapkodva 
és szenzációra számítva, hanem «ad glóriám Dei et 
salutem animarum» törekvő igyekezettel állandó, az o 

1 A minek megítélése és a róla való intézkedés termé-
szetesen a Szentszékhez tartozik; itt csak gondolatokról, 
eszmékről, óhajról lehet szó. Szerk. 

lelkületüket jellemző terv szerint dolgoztak a «Religio»-
nak. Kádár Ambrusnak minden cikkelyén meglátszott, 
a tárgyválasztásban épen úgy mint a kidolgozásban, 
szellemének megvallása s az a ritka ereje, hogy a 
tárgyat, melyet tolla alá fogott, mindig közérdekű olda-
láról s egyúttal eredeti fölfogással tudta föltüntetni. 

Tanúság erre nézve kél nagyobb, önállóan kiadott 
tanulmánya is, ú. m. 1. Az egyházi törvényhozás társa-
dalmi jelentősége. Szatmár, 1882., és 2. A világi hivek 
közreműködése az egyházban. Budapest, 1890. 

Kezdő, törekvő hittudományi Íróknak Kádár min-
tául log szolgálhatni. Tartalmas és elegáns volt irodalmi 
munkáiban mindig. Igazi klasszikus a magyar hittudo-
mány körében. Születelt Aknasugatagon, Mármaros-
megyében, 1845. febr. 14-én. Tehát nem 49-ik, mint a 
napi lapok hirdették, hanem 67-ik évében hunyt el. 
Az ö. v. f. n. ! 

* 

Salzburg . Az osztrák katholikus egyetem alapító 
egyesület lolyó hó 5-én tartotta 28-ik közgyűlését, melyet 
istentisztelet előzött meg a dómban. Az egyetemi 
alap vagyonállása 1910. dec. végével volt 3,775.877 ko-
rona 43 fillér. A gyarapodás egy év alatt 258.655 kor. 
8 fillér. Legtöbb évi járulékok : Salzburg 36.925 kor. 51 
fillér, Wien 32.016 kor. 70 fillér, Linz 16.305 kor. 60 fillér. 
Németországból, főleg Bajorországból 14.584 kor. 21 
fillér folyt be, külön-külön adakoztak : egy úrhölgy 
Bécsből 20.000 kor., egy házaspár Salzburgból 6000 kor. 
Hagyomány 19 érkezett be. Tetemes gyarapodás mutat-
kozik a könyvtárban és az ásványtani gyűjteményben. 
További csatlakozások voltak : 6 alapítványos (Stifter), 
8 alapitó (Gründer), 35 jótevő, 58 segélyező. A jelentés 
reményt nyújt az iránt, hogy a jelen év, rendkívüli 
akciók megindításával, tetemes haladást fog fölmutatni 
s növelni fogja a reményt, hogy nemsokára föl lehet 
majd állítani a katholikus egyetemet, mely tetemesen 
fog javítani a mostani áldatlan főiskolai állapotokon. 
Adja Isten ! 

* 

Paris . «Nathan terve Lumentöh. 
A második cím ez: Nathan és Roosevelt. 
Egy másik jelzés, az eddiginél még meglepőbb (az 

iránt, hogy Nathan Rómában mi?), a minap történt 
Rómában, akkor, mikor Roosevelt Theodor (Isten aján-
déka) .•.t. Afrikából jövet, szenzációs látogatását tette. 

Az egész világ tudja — és a szabadkőművesség 
gondoskodott róla, hogy a sajtó öblös torokkal vissz-
hangoztassa, hogy a yankee. ' . t . a pápa kárára igen 
különleges tárgyalásokat folytatott a Magas Szabad-
kőművesség, a Legfőbb Tanács két legfőbb emberével, 
F e r r a r i t . N. M.-terrel, de Iegkiváltkép Nathannal, a 
Capiloliumban, illetve máshol. Kétségtelen, hogy Roo-
sevelt bemutatkozott a páholyban, hanem erről mélyen 
hallgattak.1 Az Egyesült-Államok volt elnökének tisz-
teletére monstruózus, szörnyűséges fogadás volt a Capi-
toliumon a M. . •. t. előlülésével. 

Az olasz . •. testvérek gondoskodtak róla, hogy a 
lapokban kevésbbé-többé talányos megjegyzések lás-
sanak napvilágot az amerikai nagy férfiú szabadkő-

1 Annál nagyobb örömmel hirdették a lapok, hogy talált ürü-
gyet a pápánál való tisztelgés elmulasztására. 
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inüves tárgyalásairól. És ő maga, hálából a capitoliumi 
dicsőítésért, nyilvános dicsőítésben részesítette a zsidó-
kat, s a szerepet, melyet Rómában játszanak, végül 
Nathan t.-tmagát. 

* 

Azt is tudjuk, hála a testvérek locsogásának, 
hogy az öreg amerikai szabadkőműves az olasz szabad-
kőművességtől hivatalos üzenetetet kapott a yankee 
.•.t.-ekhez, megtoldva bizalmas üzenettel... 

Visszatérvén hazájába Theodor . - . t . biztosan ele-
get tett — bár zaj nélkül — a «szívélyes egyetértés»-ről 
szóló megbízásnak, melv szabályszerű titkos szava-
záson esett keresztül. Ennek a megbízásnak hűséges 
átadását ő Rómában, nagy európai körútja vége előtt, 
a mellyel ő nem csupán szelet akart verni, megigéiie. 

1870—1911. 

Micsoda eseményt akar az egyelemes szabadkő-
művesség Rómában, 1911-ben, megünnepelni? 

Világkiállítás leple alatt, melyet «Róma főváros»-sá 
való 1871-iki kikiáltásának félszázados évfordulója al-
kalmából rendeznek, a szabadkőművesség nemzetközi-
leg meg akarja jubilálni a maga 1870. szept. 22-iki római 
birtokbalépését Ez a birtokbalépés («possession»), a 
melyet démonikus értelemben is lehet venni, az összes 
szabadkőművességnek tudtára adatott, «urbi et orbi», 
a mint mondani szokták, a következő körlevélben : 

Igen . •. Kedves . •. Testvérek . •. 
Az olasz kormány birtokába vette Rómát. 
Olaszország és Gyarmatai szabadkőművességének 

N . ' . Oriense .•. ennélfogva elhatározza, hogy itt halasz-
tás nélkül letelepszik. 

Ennek következtében rendeletet adtunk ki a közve-
tetlen átköltözés iránt Flórencből Rómába, a Nemzet 
(sic) végleges fővárosába. 

Római Oriens, szept. 22-én 1870. (Régi időszámítás 
szerint.)1 

N. M. Adjunktus : A souverain nagy parancsnok : 
L. Mazzoni, 33°. L. Frapolli 33°. 

1911. szeptemberében tehát 41 éve lesz annak, hogy 
a szabadkőművesség — melynek alapját Rómában 
aug. 16-án 1734-ben Colton József . ' . t . vetette meg, 
még pedig Angolország Nagy Páholyának hatalmával, 
a melynek élén 1737-ben Lord Winton .- . t . állt — 
Rómában végre trón foglalását tartotta. Palotából-palo-
tába járva, hála a közkincstárból lopott pénznek, végre 
eljutott a római Capitoliumba, a honnan most a Lon-
donból származott Nathan fenyegeti a Vatikánt. 

Meg vagyunk győződve róla, hogy e «jubileum» 
alkalmából a szabadkőművesség egy újabb csapást 
készít a pápaságra, mely százados gyűlölet tárgya Angol-
ország Nagy Páholya előtt, a mely a modern szabad-
kőművesség valamennyi páholyának «anyja és mester-
nője» (úrnője), a mint ez latinul ércbe vésve meg van 
írva egy érctáblán, mely a londoni Free Masons Hall 
alapkövére lön 1775-ben helyezve. 

Híre jár — hanem ennek forrására mi nem mutatunk 

1 Tehát a keresztény időszámítás a szabadkőművessé" szerint — 
«régi» számítás. 

rá — de hiteles okmányok vannak kezeink között, híre 
jár annak, hogy nemzetközi szabadkőműves terv léte-
zik 1911, vagy legkésőbb 1912-re nézve. Ezt a tervet 
nevezzük mi röviden — Nathan tervének. —y —la. 

A kalocsai é r s ekmegye i róma i ka tho l ikus Jj-qJ^-
tan í tó -egyesü le tek 1910. évi Ér tes í tő je . XXIX. j 
füzet. Szerkeszti : Dreisziger Ferenc tanítóképző-intézeti 
tanár. Kalocsa, 1911. 8-r. 111 1. 

A kalocsavidéki tanító-egyesület kiadásában most 
jelent meg az egyházmegyebeli tanító-egyesületek mult-
évi működéséről számot adó Értesítő. Hagyományos 
beosztás szerint elsőben is az egyes egyesületek vezető-
ségének névsorát, majd a közgyűlési jegyzőkönyveket 
hozza, végül pedig néhány dolgozatot ad közre. 

A tartalmas füzet legelején kegyeletes megemléke-
zést találunk Kalocsa elhunyt érsekéről, Városy Gyulá-
ról, kiben nemcsak atyai jóakarójukat, hanem egyben 
példaképüket is — a keresztény világnézetnek rendületlen 
bajnokát — vesztették a népnevelők. 

A szerkesztő rövid előszavában összefoglaló képet 
nyújt az egyházmegyében levő hat tanító-egyesületnek 
mull évi tevékenységéről. Az elmúlt évben az egyesüle-
tek működése a szociális munka jegyében folyt. Felnőt-
tek oklatása, ifjúsági egyesületek, gyermekvédelem s 
egyéb szociális kérdések valának megbeszélés tárgyai az 
egyesületi összejöveteleken : elnöki megnyitó beszédek-
ben, vita-tételekben, pályamunkákban stb. Különösen 
a felnőttek keresztény irányú oktatásának kérdése 
foglalkoztatta az egyházmegye népnevelőit. A kalocsa-
vidéki egyesületnek e kérdésre vonatkozó határozatát az 
egyházi főhatóság hozzászólás céljából megküldölte a 
többi tanító-egyesületnek is, melyek megvitatták a kér-
dést s megszívlelni való véleményadást terjesztettek be. 

A közgyűléseken elhangzott megnyitó beszédek s 
az ott bemutatott pályamunkák s egyéb dolgozatok 
közül néhányat egész terjedelemben fölvettek az Érte-
sítőbe. A dolgozatok a következők: 1. Dr. Ivis-Erős 
Ferenctől: Az eszményi irány. 2. Grengó Józseftől: 
A katholikus népoktatás szociális munkájáról. 3. Diek-
mann Ferenctől : A pap és tanitó együttműködésének 
nagy jelentőségéről. 4. Nagy Jánostól : A tanítói munka 
és tanítási eredmény közölt lévő aránytalanság külön-
böző okai 5. Piller Györgytől : A fegyelmi szabályzat 
sérelmei és orvoslási módjai. 6. Makay Gábortól : Az 
egyházi főhatóság ez évi tanügyi rendelkezései. — Érde-
kes témák gondos kidolgozásban ! Kár, hogy az egyes 
dolgozatok méltatására részletesebben nem lehet kiter-
jeszkednünk. 

Évek óta megszokott, régi jóbarátként köszöntött 
be az Értesítő a kalocsai érsekmegye népnevelőihez. 
Most azonban utoljára látott napvilágot. Legalább is 
eddigi alakjában. Folyó évtől kezdve ugyanis az Érte-
sítő kibővül s átalakul folyóirattá, mely az érsekmegyei 
tanító-egyesület tagjainak s iskolai könyviárainak ingyen 
fog járni. 

Az új tanügyi folyóiratnak «Népoktatás» leszen a 
cime. Megjelenik évente tízszer. A legelső szám ugyan-
csak Dreisziger Ferenc, az ismert nevű pedagógus 
szerkesztésében még márciusban indul útjára. 

A «Népoktatás» írói gárdája főleg általános oktatás-



190 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

tani és részletes módszertani kérdésekkel szándékozik 
foglalkozni. Ismerve a folyóiratnak körültekintő pro-
grammját, várakozással nézünk ezen új vállalkozásnak 
elébe. Timár Kálmán. 

Der Fluch in d e r Religion de r Liebe. Von Lud-
wig Frank. Volksschriften zur Umwälzung der Geister. 
Heft V. 2. Auflage. Bamberg. 

II. Füzetkéje további folyamán szerző ismét csak bot-
ránkozik és pedig Ammian Marcelin történetíró nyomán 
azon, hogy már a kereszténység első századaiban is nagy 
volt a szeretet vallásában az ellenségeskedés stb. Azon 
kor keresztényeinek viszonyait nem a tendenciózus tör-
ténetirók munkáiból fogja megismerni. A jó kereszté-
nyek akkor is szerették egymást, a rosszak pedig nem 
azért gyűlölték egymást, mert keresztények voltak, hanem 
azért, mert nein követték a kereszténység fönséges tanait, 
így volt ez mindig. 

Majd meg a pápák bűneit emlegeti a szerző. Olvassa 
csak el Pastor müvét «Die Geschichte der Päpste», ott 
is megtalálja majd azon egyes pápák bűneit, de hitele-
sebb adatok nyomán s arra a végkövetkeztetésre jut, 
hogy elenyésző csekély számban voltak a «rossz» pápák ; 
miért nem említi fel szerző inkább a megszokott ment-
séget: hát emberek vagyunk?! Lássa, azok sem voltak 
angyalok. A Napnak is vannak foltjai, mégis jótékony 
s ragyogó fényt áraszt ! 

A másik végkövetkeztetés, melyre jutnia kellene 
szerzőnek, ha tárgyilagos megfontolásra képes volna, ez : 
az az Egyház, mely fennállott ily szomorú viszonyok 
közt is s melyen a «pokol kapui» még ekkor sem tudtak 
erőt venni, mely annyi támadást győztesen kiállott, 
csakugyan isteni mű; különben rég elpusztult volna már. 

A Jézus Társaságáról igy ír L. Frank : Das 18. Jahr-
hundert brachte das Zeitalter der Aufklärung und erlebte, 
dass Papst Clemens XIV. im Jahre 1773 den Jesuiten-
orden aufhob, weil dieser «den wahren und dauernden 
Frieden der Kirche verhinderte». 

Az olvasó ezekután azt gondolhatná, hogy Jézus 
Társasága csakugyan békebontó szerepet játszott. Nem. 
Eletszentsége és tudományos készültsége nagy és jól 
megérdemlett befolyást biztosított számára; ezért nagy 
sikerrel küzdöttek a hitetlenség és erkölcsi métely ellen ; 
ezért haragudtak reájuk a «ludasok». Ehhez járultak 
nagy vagyonukról célzatosan terjesztett hírek ; sekulari-
záció útján vagyonhoz akart jutni Pombal, a hatalmas 
miniszter Spanyolországban ; Franciaországban pedig 
Pompadour, XV. Lajos metressze, állott a jezsuiták ellen 
indított hajsza élére. Pompadour feloldozást nem kap-
hatott, mert a királyi udvart elhagyni vonakodott; ezt 
pedig P. de Sacy S. J. adta tudtára ; ebből magyaráz-
ható a züllött Pompadour cselszövénye, mellyel a királyt 
rábírta, hogy ő szintén a jezsuiták ellen foglaljon állást. 
Ezek voltak az egész hajsza rugói, nem pedig XVIII. szá-
zad felvilágosodottsága s a jezsuiták állítólagos béke-
bontó szerepe. Igen, a farkas is a bárányt okolta s 
mikor felfalta, szent volt a béke — mert jóllakott. 

Hogy a Jézustársaságának sem működése, sem szer-
vezete ellen kifogása nem volt a Szentszéknek, bizonyítja 
a megejtett vizsgálat, mely terhelő adatokat nem talált. 
Mikor pedig XIV. Kelemen az európai udvarok s így a 
politikai befolyásnak kelletlenül engedve, 1773 júl. 21-én 

aláírta a Társaságot feloszlató brévét, így nyilatkozott : 
Coactus feci, kényszerű tetve tettem igy. 

Ha a Társaság működését az Egyházra nézve káros-
nak tartotta volna, bizonyára nem engedi meg, hogy 
Porosz- s Oroszországban továbbra is fennmaradjon. 

így tehát máskép test egy kissé a dolog, mint a hogy 
L. F. úr írja. Igen, célzatos ferdítés, ez a fegyverük elle-
neinknek, a sajtó pedig eszközük, a vagyon és az alan-
tas szenvedélyek dédelgetése fegyvertársuk, igy jutnak 
el «zur Umwälzung der Geister», mi pedig kényelmesen, 
lomhán védekezünk, úgy hogy akár 4—5 érzékeny csa-
pást is kaptunk már, mire a hatodikat úgy a hogy 
kivédjük ! 

VIII. Ince pápáról fölmelegíli a régi s elcsépelt 
mesét, hogy 1484-ben kiadott bullájában szentesítette (?) 
a boszorkányokról szóló tant s hogy ennek a bullának 
«Summis desiderantes affectibus» tulajdonítható a boszor-
kánypörök rohamos terjedése. Ezzel szemben a valóság 
az, hogy a pápa a boszorkánypörök megindításáról nem 
is szól ; a protestáns Schindler is tiltakozik a Bayle, 
Hauber és Schwager által terjesztett téves fölfogás ellen, 
mely szerint az említett bulla hozta volna folyamatba 
a boszorkánypöröket. Ez ellen bizonyít az a tény is, 
hogy míg a protestáns országokban a boszorkánypörök 
gyakoriak voltak, addig a kath. Spanyol- és Olasz-
országban, valamint Portugáliában csak szórványosan 
fordultak elő. Magában Rómában soha egyetlen egy 
boszorkányt sem égettek meg. Ez is azt mutatja, hogy 
a hol a pápa jótékony befolyása érvényesült, ott a 
visszaélések nem igen terjedtek. (Még a zsidóknak is 
külön városrészt jelölt Rómában.) A mi pedig a kín-
zással járó vallatásokat illeti, már I. Miklós pápa 
(858 - 867), majd VII. (1073—85) és IX. Gergely pápák 
(1227—1241) élesen tiltakoztak azok ellen; lia vissza-
élések történtek, ez bizonyára nem róható föl az Kgy-
háznak, azok az egyes emberek hibái voltak. 

A protestáns Baumgarten (Die deutschen Hexen-
processe S. 7.) így ír : «Bis ins dreizehnte Jahrhundert 
beschränkten sich die Strafen auf Disciplinarstrafen 
und Ausschliessung aus der Kirchengemeinschaft. Die 
Kirche rief niemals den Arm der weltlichen Gerechtig-
keit zur blutigen Bestrafung der Zauberei zu Hülfe». 
A világi igazságszolgáltatás túlzásaiért bizonyára nem 
az Egyház felelős. 

Számtalan esetben fölhívta az Egyház a boszorkány-
pörök körüli eljárás kegyetlenségeire az illetékes körök 
figyelmét s minden visszaélés megszüntetését követelte; 
nem méltányos s annál kevésbbé igazságos eljárás tehát 
a középkor visszaéléseit az Egyház rovására írni. 

Tichy Sándor. 
* 

Zapletal:Az ószövetségi s z e n t i r á s m a g y a r á z a t 
n é h á n y fe ladatáról . 1 

II. A szövegkritika. Ha az eddigiekben kifejtett kellő 
készültséggel biró szentiráskutató a szöveg tanulmányo-
zására adja magát, elsőben az a kérdés merül föl, vájjon 
jó karban van-e a szöveg? Mert az inspiráció koránt-
sem zárja ki azt, hogy az a szöveg a másolók és glosz-
szátorok által változásokat nem szenvedhetett volna. 
Mielőtt ugyanis a mazoreták a szöveget szilárdan meg-

1 L. Religio 1911. 110. 1. 
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állapították, számos másoló kezén ment keresztül, ügy, 
hogy már eleve lehetetlen elfogadni azt, miszerint min-
denütt oly tisztán megmaradt volna, mint ahogy a 
szerző megírta. És a mit így eleve állíthatunk, a kó-
dexek szövegváltozataiban és egyéb jelenségekben teljes 
igazolást nyer. 

Ezért a ránk maradt szövegben aránylag sok a hiba. 
1. Egyes hibák oka a héber írás fogyatékossága, 
a mi a) számos betű fölcserélésére vezet ; azután 

még az ó-héber, a közép és a négyzetalakú írások is 
szem előtt tartandók. 

Hogy hogyan nézett ki az ó-héber írás, a Siloe-
föliratból állapítható meg, mely a Krisztus előtti VIII. 
század közepéről, vagy második feléből való. Ezen irás 
nagyon hasonló az ó-föníciaihoz és a Mesa-oszlop 
moábi Írásához, mely tudvalevőleg a IX. századból 
való. Ezzel az írással voltak az Ószövetség legrégibb 
könyvei megírva. 

Mikor a kőbevésés mellett puhább anyagra is írtak, 
nevezetesen állatbőrre és papiruszra, újabb, részben 
kerekded Írásmódot kezdtek mindinkább használni. így 
keletkezett az úgynevezett közép-írásmód, mely úgy-
látszik, az aramaitól függött és alkalmasint azonos a 
régi szamaritán írással. 

A fogság előtti időre vonatkozólag ugyanis meg-
állapítható az aramai befolyása a héberre. Aramai ele-
mek mindinkább szaporodnak. A fogság alatt pedig a 
zsidók még inkább érintkeznek az aramaiakkal és las-
sankint átveszik ezek nyelvét is. E tényállás mellett 
semmi esetre sincs kizárva az, miszerint az izraeliták 
írásmódjukat az aramaiaktól kölcsönözték át. Ezen 
írásmód pediglen a régi szamariai írásban lelhető föl, 
a mely középfok az ó- és a négyzetalakú irás között. 
Talmud szerint (Sauli. 21b 22a) a zsidók a tórával együtt 
ó-liéber írásukat is ráhagyták a szamariabeliekre. A mi 
alkalmasint nem mond egyebet, mint hogy a szama-
riaiak ezen írást azóta átvették, hacsak addigis nem volt 
már birtokukban. 

Hogy ennek a közép-írásmódnak a helyére mikor 
lépett a most is használatban levő négyzetalakú irás, 
melyben még inkább előtérbe lép az aramai befolyás, 
nem könnyű megállapítani. Valószínűleg csak lassan és 
fokonkint történt ez. Még pedig úgy, hogy Krisztus 
Urunk korában a négyzetalakú írásmód már általános 
használatban volt. A zsidó hagyomány azt tartja, hogy 
ezt az irást Ezdrás hozta magával Babilonból. A nézet 
alkalmasint annyiban felel meg a valóságnak, amennyi-
ben ez az irás a zsidók közt először a fogságban vált 
ismertté és a fogságból szabadultak hozták azt először 
Palesztinába. Anélkül azonban, hogy kezdettől fogva 
általánosan használták volna. 

A Septuagintának nevezett legrégibb és leginkább 
elterjedt görög fordításnak variánsai, változatai részint 
a régibb és közép-irásmódban, részint a négyzetalakú 
írásban lelik forrásukat. Az Ószövetség legtöbb könyvét 
mindenesetre átírták a négyzetalakú írásba. És föltehető, 
hogy ez nem történt meg hibák nélkül, különösen 
pedig nem egyes betűk felcserélése nélkül. 

Mint a Septuagintából látható, a régi és közép-
irásmódban a következők fölcserélése fordul elő : X 
(aleph) és T (daleth), 1 (waw) és n (taw), n (law) és 
12 (meni), (lamed) JJ (ajin), ~ (he) és 1 (jod), S (nun) 

és n (taw), "1 (res) és 2 (kapli), £ (pe) és 2 (kaph). 
A négyzetalakú írásban pedig különösen: 1 (jod) és 1 
(waw), 2 (betli) és 12 (meni), " (daleth) és 1 (res), fi 
(he) Pi (heth) és J2 (meni). Ezen fölcserélések külö-
nösen oly esetben fordultak elö, midőn az eredeti irás 
olvashatatlan vagy elmosódott volt, avagy el volt fa-
kulva. Sajnos, itt nem bocsátkozhatom ennek példák 
útján való bővebb kifejtésébe. Mindazonáltal meg kell 
jegyeznem, miszerint azl, mit a szövegkritikára nézve 
a föntebbiekben érintettem, minden szentiráskutaló 
ténynek ismer el. A legtöbb minden szövegkritikára 
vonatkozik, a többire pedig a sémi fölirattan tanít. 

bj A hiányos írásmód a szavak elválasztásában is 
eltérésekre vezetett. A Mesa-oszlopon és a Siloe-löl-
iratban az egyes szavakat egy-egy pont választja el. 
Ugyanezt az elválasztási módot bizonyára a legrégibb 
kéziratokban is alkalmazták. Azonban ez nem volt 
mindenkor szokásban. Sok héber kéziratban minden 
elválasztójel nélkül fűződik az egyik szó a másikhoz. 
Az ily összeírt betű- és szósorozatnak más és más az 
értelme, aszerint, hogy melyik helyen választjuk el 
egymástól. 

cj Még sokkal hátrányosabb volt az, hogy az 
ó-héber írásban csupán a mássalhangzók voltak meg, 
a magánhangzók jelzése nélkül. Ez, magától értetődik, 
egy és ugyanazon szónak legkülönfélébb módon való 
olvasására vezetett. Még az úgynevezet «maires lec-
tionis»-okat, úgymint X (aleph), 1 (waw), i (jod), " (he) 
sem használták általánosan. Noha ezek csak a leg-
ritkább esetben és ilyenkor is csak határozatlan módon, 
jelezlek magánhangzót. Mesa király föliratában és a Siloe-
félében csak ritkán találkozunk velők. 

Az előtt, ki ezt az Írásmódot ismeri, legott világos, 
mily könnyen vezethetett az a szöveg elhomályosítására 
és legkülönfélébb módon való értelmezésére. 

Pfeiffer Miklós. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Uram ! Néhai való jó öreg Horatius 

Flaccus '«Ars Poetica»-jának kezdetén í r ja : 
«Pictoribus atque poötis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas». 

E szavak jutottak eszembe, mikor a minap a 
«Modern Könyvtár» egy füzetkéjét átolvastam. Hogy 
melyiket, mindjárt kisül, ha nem is «a vallatásnál». 

Bizonyára méltóztatik emlékezni, hogy az ősszel, 
mikor a «Regnum Marianum» új kápolnáját a Dam-
janich-utcán fölszentelték, Nagy Sándor festőművész 
az ünnepség keretén belül elmagyarázta a jelenlévő 
gyermekeknek a kápolna apszisát borító saját fest-
ményének jelképies értelmét. A magyarázat szép 
volt és keresztény szellemű s így, minthogy szent 
helyen, ünnep keretében hangzott el, volt okunk 
hitvallásnak venni és épülni rajta. 

Hanem az a nemrég megjelent 40. füzete a 
«Modern Könyvtár»-nak «Az élet művészetéről» ugyan-
ezen Nagy Sándor festőművész tollából, már nem-
csak hogy nem épületes, de a keresztény hitnek és 
erkölcsnek valóságos arculütése. Allegória-féle lenne, 
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melyben a Bölcselet Faust, az Erkölcs Keresztelő 
János, a Művészet Rafael, a Munka Mártha alakjá-
ban járják be a világot, de hiába kopogtatnak sze-
génynél, gazdagnál, művésznél, irónál, nem fogadják 
be őket. Egy espereshez is bemennek, kinek persze 
«kövér gazdasszonya» elébb lehazudj a az «öspörös» 
otthonlétét, mert «kéregetőnek» nézi szent Jánost, 
de mikor beereszti őket gazdájához, akkor sincs a 
fogadtatásban köszönet. Az esperes nem hajlandó az 
«üres és értéktelen» szertartásokról lemondani, az 
«Erkölcs» se kell neki, mert hiszen ha vétkezik az 
ember, hát — hehehe — majd meggyónja! Nem 
meri megmondani az igazat, hanem «képmutató» 
marad. Szerencsére a négy utas elér a «jövőbe», a 
második paradicsom színhelyére, a hol meztelenben 
járnak az emberek (Nacktkultur!), mert oly tiszták, 
hogy semmi szükségük ruhára, a »zsidó-keresztény» 
szemérem eltűnt. Itt aztán a családapa mond egy 
félig pantheista, félig Nietzsche-fajta «Miatyánkot», 
mely a «nagy-én»-hez szól s melyben benne van a 
többi között, hogy «nincs bűn, csak visszaesés régi 
világnézetekbe». Egy teljesen öltözetlen ifjú szerelmet 
vall egy szintén ruhátlan leánynak, ki aztán biztatja, 
hogy csak tegye őt minél elébb anyává, mert nézze, 
minden testrésze erre vágyik! Ez a finálé. 

Ezek után arra vagyunk kíváncsiak, annyira 
terjed-e a Horatius-féle poetica licentia, hogy a ki 
templomban ecsetével és ajkával Isten dicséretére 
vállalkozik, ugyanaz tollával a «nagy-én» meg a 
«kis-én», a «modern pantheizmus», «az egészséges 
érzékiség» és egyéb modernségek szolgálatába is 
szegődhetik ? 

Nagyvárad, 1911. márc. 11. 
Mély tisztelettel Némethy Gyula dr. 

W . Vi lágos . A «Religio»-nak nincsenek bekötési táblái. 
Sz. D o b s i n a . A jövő számban közlöm. Tetszik tudni, 

a komoly birálat megfontolva készül. 
A. V e s z p r é m . Köszönöm. Ugy-e nem veszi rossz néven 

Nagyságod, ha tanulmányát esetleg valamivel későbbre tar-
tom fönn ? 

B. B u d a p e s t . Pluribus intentus minor est ad singula 
sensus. Ez lélektani igazság ; a sokfelé megosztott ember 
semmit sem végez tökéletesen. Ehhez járul ma, hogy érlelni 
sem akarják termékeiket, hanem azon éretlenül, fésületlenül 
szeretik megjeleníteni cikkeiket. Minek ez a kapkodás, minek 
ez az olcsó dicsőség-hajhászás ? A komoly ember hig-
gadtan, megfontolva végez mindent ; ebből a munkából kerül-
nek ki az igaz értékek. 

T. M i s é r d . Jó lesz: a fő, hogy alaposan ismerje az írót. 
A tárgy értékét emelné, ha Ambr.-t összehasonlítaná pl. Tert-
nal, feltüntetve nemcsak álláspontjaik egyezését vagy eltéré1 

sét, hanem a tani fejlődés fokát is. A módszert, hogyan szok-
tunk az ilyen kérdésekkel foglalkozni, megtalálja művemben. 
Az ilyen kutató munka fárasztó, de élvezetet is nyújt, sokat. 
Örvendek annak, hogy hajlama éppen arra a térre vezeti. 

F. B u d a p e s t . Tényleg úgy történt. Trott porosz köz-
oktatásügyi miniszter a költségvetési bizottságban a hozzá 
intézett kérdésre azt felelte, hogy a kath. theologiai fakultá-
sok nemcsak mint tudományos intézmények birnak beccsel, 

hanem azért is, mert a leendő kath. lelkészeket képzik, a kik-
nek működése az állam szempontjából is nagy jelentőségű, 
a miért is az államkormány ragaszkodik a katholikus theo-
logiai fakultások megtartásához. — Hogy arra, hogy tudo-
mányos jelentőségük is legyen, mi is kiváló súlyt fektetünk, 
a «Religio» olvasói előtt nem kell külön hangsúlyoznunk. 

N. N a g y v á r a d . Valóban úgy van. «Sokat lehetne arról 
beszélni, hogy a hittel ellenkező modernség (vagyis a téves 
modernség) hogy grasszál kath. lapjainkban is». Ennek oka 
benyomásaim szerint általában nem a rossz indulat, hanem 
az intellectus fogyatkozása, a jóhiszemű tévedések, melyekbe 
a mai irodalomban boszorkánymódra keringő legellentmon-
dóbb eszmeáramlatok sodorják egyik-másik — irodalommal 
foglalkozó — emberünket is. Ennek orvosszere az lehetne, 
ha többen figyelemmel kisérnék ezeket a jelenségeket s föl-
jegyzett tapasztalataikat időnkint a szeretet hangján pl. itt a 
«Religio»-ban közölnék, rámutatva a tévedés mibenlétére. Ez az 
egyedül hasznos módszer a sajtó embereinek kezelésére, a 
kik már csak nehéz munkájokért is bizonyos határig kíméle-
tet érdemelnek. 

M. B u d a p e s t . Az «Esti Újság» márc. 11-ki számának 
vezércikke valóban engem is meglepett. Hát már onnan is jön 
panasz a boulevard-lapok szenzációt hajhászó zsidógyerekeire ! 
Arról panaszkodik, hogy a sajtó «vetését ártalmas bogarak 
és kártékony madarak rongálják»; írja pedig ezt abból az 
alkalomból, mivel tudomására jutott, hogy a zsidó riporterek, 
ha valakihez hozzá akarnak férni, a ki velük szóba nem 
állana, egyszerűen a «Budapesti Hirlap» vagy az «Esti Újság» 
nevében interjuvolják meg, vagyis «hamis cégér» alatt dol-
goznak. No ez sok ! Nem ama bizonyos riporterek részéről, 
mert azok ilyen eljárással csak természetes hajlamukat kö-
vetik, de sok az «Esti Újság» részéről, hogy végre ilyen 
panaszt is mert leírni. A közönség, már t. i. a komolyabb 
része pedig azt a tanulságot vonja le ebből az esetből, hogy 
ne álljon szóba minden «sajtóval». 

K ö n y v a j á n l á s . 
Ajánljuk a szerkesztő következő művei t : 
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A m o d e r n i z m u s és a k a t h o l i c i z m u s . 1908. 224 1. Ára 
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K12- D U D E K J Á N O S dr. 
6- EGYETEMI TANÁR 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Hogy ír Reinke Istenről? ( I V . ) 

Halljuk Beinkét magát. «Die Philosophie — írja — 
soweit man sie christlich nennen darf, anerkennt 
drei Quellen der Gotteserkenntnis: die Quelle der 
Natur (természettudomány), die historische Quelle, 
wie sie in der Bibel eingeschlossen ist, und die 
Quelle des Gefühls, aus der Kant seinen kategori-
schen Imperativ herleitet. (S azután így folytatja) : 
Die sorgfältige Prüfung muss einräumen, dass keine 
dieser Quellen apodiktisch beweiskräftig ist».1 S az 
okát annak, hogy miért nincs föltétlen bizonyító 
képessége a felsorolt források egyikének sem, ebben 
adja : mivel nem győznek meg mindenkit. De hiszen 
máshol2 ő maga is mondja, hogy a hitetlenség oka 
nem annyira a bizonyítékok elégtelenségében, mint 
inkább egészen más téren, lélektani okokban kere-
sendő. 

Alább pedig ezeket mondja : «Der Schluss aus 
den Naturerscheinungen auf Gott ist insofern ein 
Inductionsschluss zu nennen, als er von zahlreichen 
Einzelheiten auf ein allgemeines Prinzip hinführt. 
(S most figyeljünk a következő sorokra) : Keine 
Induction kann apodiktische Gewissheit liefern, son-
dern immer nur Wahrscheinlichkeit. (S ebből, mint 
előzményből következik aztán, hogy) : Darum kön-
nen wir auch sagen, der Naturlauf mache uns das 
Dasein Gottes wahrscheinlich.»3 Am, hogy az induktiv 
bizonyítás többet egyszerű valószínűségnél sohase 
szülhessen, tagadjuk: lehet törvényes indukcióval 
kétséget kizáró következtetésre is jutni. Természete-
sen, ha ily téves elvből von Reinke következtetést, 
nem csoda, ha a következmény sem helyesebb ennél. 
Annyit Reinke sem tagad, hogy a természetből tör-
vényes indukcióval következtetünk Istenre, a törvé-
nyes indukció pedig (bár ezt már tagadja) többet 
szül egyszerű valószínűségnél s ezért Reinke csak 
akkor következtetne helyesen, ha eredményképen 
azt mutatná ki, hogy a természet Isten létét nemcsak 
lehetségessé, hanem biztossá is teszi. 

Kant tudvalevőleg elvetette volt azt az Isten-

1 Naturwiss. Vortr. 33. 1. 
3 Die Welt a. Tat. 482. 1. 

3 Naturw. Vortr. II. 38. I. 

bizonyítékot, melyet a világon észlelhető célszerű-
ségre építünk s melynek segítségével, mint fönnebb 
láttuk már, Reinke is mint biológus, Isten létét bi-
zonyította volt. S most, midőn ezen ügynevezett 
teleologiai érv értékeléséről van szó, Reinke ime, 
hogy nyilatkozik: «Wenn Kant die apodiktische 
Bündigkeit dieses Beweises bestritten hat, so ist ihm 
dies ohne weiteres zuzugeben.»1 Igazán csodálatos! 
«Dieser Beweis — folytatja Beinke — der sich auf 
die Zweckbeziehungen der Teile im Pflanzen- und 
Tierkörper stützt, sagt aus : für unsere menschliche 
Vernunft sieht es so aus, als ob eine zwecksetzende 
Intelligenz diese Harmonie der Organismen hervor-
gebracht habe.» 

Hogy azonban legmeggyőzőbb bizonyítékaink-
nak ily félbizonyítékokká való lefokozása mily hely-
telen és tarthatatlan, erről maga Reinke is tanús-
kodni látszik. Sokhelyütt saját szavai is mintha sej-
tetnék, hogy gyakorlatilag Reinke is nagyobb bizo-
nyító erőt tulajdonít érveinek, mint a mennyit elmé-
letileg a «wahrscheinlich», «als ob» s hasonló értelmű 
kifejezéseivel jelenteni akar. Úgy látszik, tényleg az 
értelmi különbség árnyalatainak pontos megjelölésére 
alkalmas, minden félreértést kizáró, határozott filo-
zófiai kifejezések hiánya is oka annak, hogy Reinke 
ily fogalomzavarban látszik. Talán innen magya-
rázható következetlensége is, mely az ellenmondások 
látszatával bír. Annyi tény, hogy Reinkének igen 
nagy kedve telik abban, hogy az általánosan ismert 
és használt szavaknak új értelmezést adjon. így mond 
állati és növényi lélek helyett dominánsokat, Isten 
helyett kozmikus Értelmet, s mint láttuk, ugyancsak 
Istent jelöli a sokak előtt gyanús «Weltseele» és 
«Weltvernunft» kifejezésekkel is. S így — hogy na-
gyot s valót mondjunk — bár maguk a Jézustársa-
sági s minden izében katholikus fölfogású Ton-
giorgi2 és Secchi3 neves tudósok is a vitaiizmus kér-

1 U. o. 
2 P. Tongiorgi szerint nem létezik a növényekben a 

fizikai és vegyi erőknél magasabb rendű életelv : «Hae tarnen 
vires in plantis non aliud esse videntur, quam variae résul-
tantes virium meehanicarum et chimicarum, prout hae sub 
organismi conditionibus operantur-. (Psichologia. 4. kiad. 21.1 

3 P. Secchi a scholastikusok «anima vegetans»-át elveti 
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désében sokkal materi álisabb gondolkozásnak a pro-
testáns Keinkénél,1 mégis épen Reinke tiltakozik oly 
hevesen az ellen, hogy őt a vitalisták közé soroz-
zák.2 Pedig Reinke elvitázhatatlanul vitalista. Leg-
föllebb a «vitalista» kifejezés, vagy a többi vitalista 
ellen lehet kifogása, a mi a lényegen keveset vál-
toztat. 

Miért ne volna lehetséges tehát, hogy valahány-
szor Reinke Isten-bizonyító érveinknek csak való-
színűséget eredményező értéket tulajdonít, a «való-
színű» kifejezést sem veszi a bölcseletben közönsé-
gesen használt értelemben. Mert néha mintha ő is 
észrevenné, hogy «valószínűséggel» (Wahrscheinlich-
keit) igen keveset mond. Ezért van szüksége Leib-
nitzra, hogy a következőket mondhassa : Der Grad 
dieser Wahrscheinlichkeit ist ein so hoher, dass 
Leibnitz, temperamentvoller als Kant, ihn für zwin-
gend erklären konnte».8 Azt mondja : kényszerít 
(«zwingend»); már pedig a mi csak valószínű, az 
lehet nem is igaz, annak lehet az ellenkezője is 
igaz s ez ellen az ész nem kel ki, tehát mikor 
«Wahrscheinlichkeit»-ot mond, többről beszél egy-
szerű valószínűségnél. Azt mondja : kényszerít, már 
pedig a mi csak valószínű, a miről ellenkezőjének 
lehetőségét is belátjuk (s ez a valószínűség lényege), 
az nem kényszeríthet arra, hogy elfogadjuk s igaz-
nak tartsuk. Tény tehát, hogy Reinke valószínűség-
ről beszél ugyan, bár ennél többet akar mondani. 

S hogy igazán így van, Reinke maga lehet rá a 
tanú, következő nyilatkozatával is: «Die Quelle des 
Lebens kann nicht aus sich selbst fliessen, sie leitet 
uns zweifellos (s e szóból érvelünk) bis zu den Spu-
ren der Gottheit hinauf».4 Ugyan ki állítaná, hogy 
Reinke a «zweifellos» határozóval csak annyit akart 

s a növényben mutatkozó életjelenségeket szintén egyszerűen 
belső fizikai erők eredőjének tartja : «Gli antichi attribuirono 
queste azioni (t. i a növénynek a táplálkozásban, növeke-
désben és szaporodásban megnyilvánuló életjelenségeit) ad 
un'anima vegetante, ma esse possono essere il risultato 
semptice delta disposizione delle parti congiunte colle forze 
fisiche». (L'unità delle forze fisiclie. 3. kiad. II. 366. I.) 

1 Mily kitűnően megcáfolják Tongiorgit és Seccliit Reinke 
következő szavai : «Dass im Lebensprozesse lediglich ein 
Gewirr mechanischer Tatsachen vorliege, ist wohl eine 
Hypothese, oder gar ein Wunsch, den manche hegen, der 
aber leider den Fehler besitzt, den Tatsachen nicht zu 
entsprechen. (Die Welt als Tat. 297. 1. — V. ö. Reinke: Philo-
sophie der Botanik több helyét is, igy pl. 52. 1.) 

2 «Diese meine Anschauung möchte ich als die mecha-
nistische Auffassung des Lebens bezeichnen . . . Ich glaube, 
dass diese Auffassung durchaus verschieden ist vom soge-
nannten Vital ismus. . . In der Philosophie der Pflanzen u. 
Tiere von einer Lebenskraft zu sprechen, scheint mir soviel 
Sinn zu haben, als wollte man in der Technik eine Maschi-
nenkraft gelten lassen, die bald Taschenuhren, bald Loko-
motive, bald Phonographen in Szene setzt. Darum sollte 
von der Lebenskraft füglich nicht länger die Rede sein.» 
(Nat. Vortr. III. 67. 1.) 

3 Naturw. Vortr. II. 38. 1. 
* U. o. 31. 1. 

mondani, mint a mennyit a valószínűséget jelentő 
«vielleicht» vagy «wahrscheinlich» kifejezésekkel is 
jelölhetett volna? 

Megerősíti ebbeli igazunkat Reinke következő 
kijelentése is: «Die Kenntnis der Natur führt un-
ausweichlich (tehát?) zur Gottesidee, und gerade 
nach den Gesetzen der Causalität sind wir nach 
meinem Dafürhalten des Daseins Gottes so sicher 
(tehát?), wie des Daseins der Natur».1 Hát a termé-
szet léte is csak valószínű Reinkének? Bizonyára 
nem. Akkor hát ugyan hol található apodiktikusabb 
bizonyíték annál, mely Isten létéről olyannyira meg-
győz, mint a mennyire megvagyunk győződve a lát-
ható természet létezéséről 1 

Úgy látszik, Reinke erősen Kant hatása alatt áll 
s ezért tulajdonít a természetből merített Istenérvek-
nek ő is csak valószínűségi bizonyító erőt. Ez állítás 
következőképen indokolható : 

Elismeréssel adózik Reinke Kantnak, a miért 
legszigorúbb transcendentális kritikája mellett is ez 
egyet megtartotta, hogy a természetben látható össz-
hang és célszerűség úgy tünteti fel a világot, «als oh 
sie durch eine höchste Vernunft angeordnet wäre».2  

Alább Kantot szószerint is idézi, a miből látható, 
hogy a mit Reinke saját véleménye gyanánt hangoz-
tatott volt, ugyanazt és ugyanazon szavakkal mondja 
maga Kant is.3 S aztán akárcsak Kantot védeni s 
magát igazolni akarná, idézi Kantot a következőkben 
is: «Wenn ich sage, wir sind genötigt, die Welt so 
anzusehen, als ob sie das Werk eines höchsten Ver-
standes und Willens sei, so sage ich wirklich nicht 
mehr (ugyan hát kell-e több!), als: wie sich verhält 
eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment zum Künstler, 
Baumeister, Befehlshaber, so die Sinnenwelt zu dem 
Unbekannten» (t. i. Istenhez). Am keresve sem talál-
hatott volna jobb hasonlatot, mint ezt, melyben az 
óráról órásra, a célszerűségből Istenre («zu dem 
Unbekannten») következtethetni. A hasonlat nagyon 
jó, de nem Kant, illetőleg Reinke számára, hanem 
annak bizonyítására, mily kevés a valószínűségre 
való következtetés. Hiszen az óráról nem valószínű-
séggel jutok az órásra, hanem határozott bizonyos-
sággal. Csak azon esetben lehetne a világban észlel-
hető célszerűségből Istenre csupán valószínűséggel 
következtetni, ha a hozott hasonlat nem volna teljes. 
Már pedig a hasonlat tökéletes s ezt maga Kant is 
helyesen föltünteti, miközben a fölvetett gondolatot 
tovább szövi : «Eine solche Erkenntnis ist die nach 
der Analogie, welche nicht etwa, wie man das Wort 
gemeiniglich nimmt, eine unvollkommene Ähnlich-

1 Die Welt a. Tat. 479. 1. 
2 Naturw. Vortr. II. 60. 1. 
3 Kant szavai, a mint Reinke idézi, a következők : 

« . . .Das spekulative Interesse der Vernunft macht es notwen-
dig, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob sie 
aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entspros-
sen wäre». 
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keit zweier Dinge (s e két dolog jelen esetünkben 
1. az óráról az órásra és 2. a természetből Istenre 
való következtetés), sondern eine vollkommene 
Ähnlichkeit zweier Verhältnisse (azon viszonyról 
van szó, mely egyrészt az óra és órás, másrészt a 
természet és Isten közt fönnáll) zwischen ganz ähnli-
chen Dingen bedeutet» (Kant).1 

Állíthatjuk tehát — s nem alap nélkül — hogy 
Reinke Kant hatása alatt megtartotta ugyan a «való-
színűség» kifejezést a teleologiai érv bizonyító ere-
jének megjelölésére, a nélkül azonban, hogy a ki-
fejezéssel magát a fogalmat is magáévá tenné. Egy-
részt hasonló eset Reinkénál, mint fönnebb említet-
tük, nem épen ritka s másrészt e magyarázattal volna 
menthető legkönnyebben Reinke kifejezésmódja s 
logikailag indokolható is, bár mégis szokatlan marad. 
Reinkének a teleologiai érv úgyszólva egyetlen erős-
sége, melyből következtetéseit vonja; nem tehető 
tehát fel, hogy ez érvek értékét ő maga akarná gyön-
gíteni. Már pedig hogy a teleologiai bizonyítékoknak 
mily lefokozását jelentené a már bőven ismertetett 
valószínűségi elmélet, példa erre maga Kant is, a ki 
e valószínűségi elméletből végre a célszerűségi bizo-
nyíték teljes tagadására ju t ; nem is lehet másképen. 

Floznik György dr. 

A Szép abszolút oka. 
Egy előbbi cikkemben (Mi a művészet?)2 már 

érintettem, hogy az értelem medrét három forrás 
táplálja, névszerint a filozófia, az esztétika és a dog-
matika. 

Miként a délkörök a sarkok felé, úgy mutatnak 
a különböző tudományok a tapasztalás egyenlítőjé-
ből kiindulva egy közös pont, az abszolút ok felé; 
de ámbár egyetlen síkká, metafizikává tömörülnek a 
sarkköröknél, a bölcselet a teljes értelmi megisme-
rés iránytűje lett csupán, mely az Ige pólusát elérni 
nem tudja. 

De a hol a rideg értelem zord klímája minde-
neket megfagyaszt, az alany a szívnek tüzétől föl-
melegedve új erőre kel, a maga sejtelmeivel és vá-
gyaival előre törtet s föltárul előtte egy addig még 
ismeretlen táj, az eszmék világa. Csakhogy az ér-
telem reflexsugarai hovatovább mindjobban gyen-
gülnek, a félhomályban a tárgyak kontúrjai el-
mosódnak s a magára maradt szív célját nem ér-
hetvén, Cook-ék szerepére vetemedve, hamis igéket 
eszel ki, s a lelkek millióit csalja meg. 

De ama mozdulatlan l'ont, mely az emberiség 
céltáblája s egyúttal legforróbb vágya, szánalommal 
nézi a nyomorban vergődő nemzeteket, könyörül raj-
tok : leküldi az Igét, mely magára testet öltve, ki-
segíti az értelmet a hínárból s a szivet megtisztítja 
a pocsolyák iszapjától. Az értelem ütőere újból nor-

1 U. o. 03. 1. 2 Religio 1910. 675. 1. 

málisan kezd verni, sőt a lét piramisának csúcsáig 
jutva föl, eléri végcélját, mihelyt megismerkedett a 
legfőbb Jóval: az Atya akaratával. 

Fogalom, eszme, ige: ezen három alkotóból szö-
vődik ki a teljes megismerés hálója. Valamint a 
három anyaszín szüli a kiegészítő szinek ellentétei-
nek titokzatos akkordjait, azonképen egyesülnek a 
fogalom és ige ellenlábasai is diadalmas harmóniá-
ban egymásba s a plátói eszme lesz ölelkezésük 
gyümölcse. Ezen eszme megtestülése az arisztotelészi 
kompozitumban az egész esztétika alapvető tétele. 

A két nagy filozófus termékeinek szintetikai kap-
csolása a kereszténységnek már első századaiban tör-
tént nem ugyan a széptan érdekében, mely akkor rend-
szeresen még nem is tárgyaltatott, hanem azon dogma-
tikánál fogva, mely a tételes vallást a dualizmusnak — 
melybe a két bölcselő esett — egyébiránt metafizi-
kailag is levezethető abszurdumától megmentette. 

Midőn Arisztotelész sastekintetét a keletkezés leg-
mélyebb örvényeire veti, világosan kiveszi, hogy az 
alak nélküli anyag még nem valóság, hanem csak 
elvonásnak eredménye, puszta lehetőség, azért a való 
létet egész helyesen a kompozitummal, az anyag-
alakkal kezdi meg, mert a tapasztalás alá eső test 
már nem pusztán anyag, hanem alak is. És midőn 
fölfelé tekint, hogy rendszerét apriori is megmun-
kálja, úgy jár el, hogy ugyanazon alakot egy fölötte 
álló alak anyagává teszi, és így tovább halad a leg-
tisztább alakig. Azonban bábeli tornya, melyet az 
égig emelt, Róma bírálatának ellenállhatatlan nyo-
mása alatt összeomlott, de törmelékei alapjává let-
tek az örökváros szentélyeinek. Foglalkozzunk hát 
egy kicsit a test, az alak és az eszme benső s egy-
máshoz való viszonyával. 

Az eszme is, miként a test, kompozitum, csak-
hogy úgy, hogy ez a fogalom és az ige elemeinek a 
vegyülete. Az ige tiszta cselekvés, mely hatást gya-
korolva a fogalomra, szüli az eszmét. Ennek lénye-
ges sajátsága az egység. Az eszme gondolati képe 
valamely transcendentális állagnak s ezen kép szem-
léltethetősége a tapasztalás alá eső testben. Ha pl. a 
vonal fogalom, akkor ezen vonal egyszerűsítésének a 
művelete ige s az A pontból kiinduló és önmagá-
val találkozó egyszerű vonal, vagyis a kör eszme. 
Az eszme okozata lévén az igének és a fogalomnak, 
terjedékileg azok bármelyikével egybevágó. 

Valamint az eszmében két ellentét hozatik össze, 
ennek ellenlábasa a test is kompozitum. A test és 
az eszme viszonyából származik az alak. Ámde ezen 
alak esztétikai igazság, de mint ilyen is alkalmas 
arra, hogy belőle az általánosság vonásait kiérezzük. 
Mindenek fölött kitűnik az, hogy az eszmét az alak-
kal — a mint általában történik — nem szabad azo-
nosítani ; továbbá, hogy az alak nem tiszta cselek-
vés, hanem a cselekvés és a szenvedés erőinek az 
eredője. Test is, eszme is. Középarányosa az ellen-
téteknek, fölötte s az eszme fölött van a föltétlen 
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tevékenység: az ige, alatta s a test alatt a materia 
prima vagy általában a fogalom. Ez utóbbi tehát és 
az ige — miként a fekete és a fehér szín — egy-
mást föltétlenül kizáró sajátságok. 

Az esztétikai alakot megelőzi a test lényeges 
alakja, mely nélkül nem volna az, a mi (t. i. a test). 
De a tapasztalás alá eső anyag is, a materia secunda, 
nem akkép kompozitum, mintha az az alak és az 
anyag összevetéséből támadt volna, mert a forma itt 
is két fölbontott erőnek, a materia prima és az 
eszme eredője. Lényeges alakjok pedig bármely test 
mindazon legkisebb részeinek van, melyek többé már 
nem oszthatók. De csakis ezeknek. A parányok vagy 
ha úgy tetszik, az elektronok sokaságából kifejtenek 
a járulékos alakok. Ezek ismét kétfélék, úgymint, 
véletlenségen alapulók és eszményiek; midőn pl. a 
kő véletlen alakjából szobor lesz. 

Szent Tamás ezen boncolást mellőzi, midőn csak 
forma substanciálisról és a forma accidentalisról be-
szél. Mi azonban az alakoknak a lényeg, a véletlen 
és az eszme szerinti háromszoros fölosztását szük-
ségesnek tartjuk, annyival is inkább, mert az esz-
ményi alak is lényegessé válhatik pl. a test és a lélek 
egyesülése után. 

Eme fölosztás gerincén épül föl az egyéniség 
elve is.1 E téren az anyag és az alak szolgáltak hol 
különválva, hol meg összevonva kiindulási pontul. 
A mi magyarázatunk a föntiek nyomán ez : Minden 
egység összehozott ellentétek eredménye. De ily ered-
mény már a lényeges alak is. Tehát a hány elektron, 
annyi egyed. Ha ezen egyedeket összefoglaljuk s a 
végtelenig sokszorosítva gondoljuk, az egyetemesség 
eszméjéhez jutunk. Ha ellenben számukat megszorít-
juk, akkor oly eredményhez jutunk, mely sem nem 
egyetemes, sem nem egyes. Ilyen minden véletlen 
alak. E véletlen vagy semleges alak kiindulási pon-
tul szolgál a tökéletesebb s fajokban változatosabb 
egységekhez, melyek már az esztétika körébe tartoz-
nak. Ugyanis, midőn az eszme, mely — bár elvonás-
ban — szintén egység, a semleges alakban megtes-
tesül, eszményi egyén keletkezik. Ez viszont magára 
öltheti a szépnek, illetve a rútnak a járulékait, mi-
által a művészeteknek két ellentmondó és egy sem-
leges, tehát három főigazsága adva van. 

Azonban az eszme csak a fajnak az oka. Az 
egyed pedig ezen faj variációja. Ugyanazon eszme 
az anyag állandósága mellett csak egyféle egyedeket 
hozhat létre s ezeknek a fajban való változatossága 
már alulról, a parányok sokféleségéből fejlődik ki. 
Szent Tamás és Arisztotelész intuíciója helyes irány-
ból indult ki, csak a magyarázat maradt sikertelen. 
Plátó és Arisztotelész szintetikai egészbe forrnak 
össze itt is, a mennyiben amaz fölülről a fajok, ez 
meg alulról az egyedek okát fedezte föl. 

1 L. Trikál dr. «Egyéniség elve» című értekezését a 
«Religio» mult évi számaiban. 

Miután az alakoknak három főfaját, úgymint a 
lényeges, a semleges és eszményi alakot megismer-
tük, a mondottakat összevetve, látjuk, hogy min-
den lényeges és minden eszményi alak egyed ; ellen-
ben a semleges alak sem nem egyes, sem nem egye-
temes, hanem a kettővel szemben valami közömbös. 

Azonban ezen semlegességet megint szubjektív 
okok törik meg. Ugyanis minél nagyobb az ellenté-
tek káosza: a végtelen iir, a hatalmas hegyláncok, 
rónák, szakadékok esetleg tengerek tajtékzó habjai 
annál fönségesebb panorámává, egyetlen tájképpé 
forrnak össze, mert ilyenkor az egység oka a szem-
lélő alanyból indul ki, de úgy, hogy ezen egységet 
nem a lélek, hanem a lest okozza. Ellenben álom-
ban a különböző képzetek a lélekre, mint szüntele-
nül működő egységes okra hatva, az álomképeknek 
gyakran igen meglepő epizódjait szülik. Egyébiránt 
Kant rendszere sem egyéb a bölcselel álmosköny-
vénél. 

A harmadik vagyis az ideális alak tökéletessé-
gét az eszmében, mint a transcendentalis világ többé-
kevésbbé tökéletes, de mindig egységet föltüntető képé-
ben bírja. 

Ujabb időben sok szó esik az úgynevezett «Arany-
metszet»-ről, mely abban áll, hogy valamely egész 
úgy aránylik annak nagyobb részéhez, mint ez a 
kisebbikhez. Azonban ezen szabály nem bizonyult 
be oly általános érvényűnek, hogy benne az esz-
ményi arányok föltétlen értékű kulcsát birnók. 
Annyi bizonyos, hogy az ideális aránytan mindig 
irracionális eredmény marad; mert itt legföljebb 
viszonylagos, az igazságot némileg megközelítő sike-
rekről lehet szó. Kánonjaik különben már a görög 
művészeknek is voltak. Polikletos festőről mondják, 
hogy egyetlen ujj arányaiból ki tudta számítani az 
egész embert. 

De valamint a kör négyszögűsítése minden eről-
ködés dacára sem sikerült, valamint az ismeretlen 
fokú szögnek három egyenlő részre való osztása 
szerkesztés útján képtelenség, úgy annál is inkább 
képtelenség volna oly kompaszról álmodozni, mely-
lyel az eszményit, a szépet geometriailag akarnók 
megszerkeszteni. Mondom, itt csak az igazságot többé-
kevésbé megközelítő adatokról lehet szó; a mi ezen 
felül marad, az a szívé, az érzelmeké, a szabad-
ságé. Ezen szabadság pedig a művészet metafizikája. 

* 

Sem a fogalom, sem az ige, mint a jóságot és 
igazságot tartalmazó tényezők egymagukban nem 
képesek a pozitív eszmét, mint a Szép hordnokát 
előteremteni, mert ez úgy támad, hogy ama két 
tényező bensőleg egyesül ; s így minden szépnek leg-
végső Oka a Jóságból és Igazságból, az Atya és Fiú-
bői lett Eszme, a legkevésbbé ismert harmadik isteni 
személy, a — Szentlélek. 

Maga a teremtő keze is a szépnek személyesité-
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sével tetőzte be remekművét, midőn a nőt, a Szép-
nek legtisztább s legtökéletesebb képviselőjét, a földre 
helyezte. 

Plátó följutott a piramis hegyéig; bennünket a 
dogmatika még e fölé is emel, oda, hol az isteni 
Galamb tevékeny szárnyai alól, mint valami reflek-
torból, az örök világosság sugarai előtörnek, az Egy-
ház fejét csalatkozhatatlanná téve, Róma fenséges 
estétikájának diadalát biztosítják. Pironcsrík Antal.1 

hofbauer szent \elemen élete alkonyán. <xn.) 
K á l v á r i á n . 

A mint Krisztus Urunk földi életének csúcspontja 
a Kálvárián végződött : úgy végződött szentünk élete 
is az ő kálváriáján, rendkívüli lelki szenvedésekkel s 
ugyanolyan, bár emberre kiszabott, de mégis szintén 
istenies2 megdicsőülésekkel. Szent Pál apostol a korin-
thusiakhoz írt első levelében kétszer is sürgetőleg fel-
hívja az ottani keresztény híveket, hogy, úgymond, 
«imitatoresmei estote, sicutet ego Christi»,3 vagyis az 
én példám követői legyetek, úgymond, a mint én is 
Krisztus példáját követem. Szent Pál apostolnak ebből 
a buzdításából fakadt a keresztény életnek az a köz-
nyelven forgó elve, hogy a keresztény ember életének 
itt a földön «Krisztus követésének» kell lennie. 

Minden keresztény ember élete tehát, lia való 
keresztény tartalommal telik meg, Krisztus életének 
követésévé minősül kétségtelenül. Azonban kevés 
keresztény ember életének a vége alakul oly feltűnő 
módon Krisztus Urunk kálváriái megaláztatásának, 
de egyúttal megdicsőülésének is hasonmásává, mint 
ezt például az egyház őskorában, a többi közötl, 
szent Péter és Pál aposlolok életének végén, ujabb 
korban pedig éppen Hofbauer szent Kelemen Mária 
atya életének kálváriáján tapasztalhatni. 

Krisztus Urunk Kálváriája, bár a közönséges 
felfogásunk szerint csupán egyet, az ő páratlan halál-
szenvedését jelenti, tulajdonképen három dolgot fog-
lal magában. S vájjon hogyan és mié r t ? . . . Mert a 
jeruzsálemi Kálváriához Krisztus Urunk életének 
három nagy, mondhatni a maga nemében legnagyobb 
záró eseménye fűződik: az ő kereszthalála, sírjának 
az emberi tudás és hatalom részéről az ő teljes 
megsemmisülését jelentő megpecsételése, s mindent 
befejezőleg az ő saját erejéből való dicsőséges fel-
támadása.4 

1 A szerző világi férfiú, világot járt festő. Mint látjuk, 
mélyen igyekszik elmerülni művészetének elméletébe. Szerk. 

2 V. ö. Az isteni, istenes és istenies életről. Kisérlet három 
cikkben a magyar theologiai műnyelv teljes kiművelésére 
buzdítás végett. Irta dr. Breznay Béla. Bpest, 1889. 15 kőv. 11. 

3 I. Cor. 4, 16 ; 11, 1. 
4 E három nagy krisztusi eseménynek kőben való együt-

tes megjelenítése Jeruzsálemben a Szent-Sír temploma, hol 
az istenember kereszthalálának s emberileg lepecsételt, de 
istenileg feltört sírjának, tehát feltámadásának a helyét, egy 
fedél alatt, együtt látogatja és tiszteli a megváltott emberiség. 

Szentünk éleiének a vége, melyet az ő kálváriá-
jának lehet méltán nevezni, Krisztus Urunk Kálváriá-
jához hasonlóan szintén három esemény-csoportot 
foglal magában. Hogy ezt megértsük, emlékezetünkbe 
vissza kell idéznünk azt, hogy Hofbauer szent Kele-
men atya mit képviselt, mit személyesített meg lát-
noki és csodatevő egyéniségével Bécsben? Már tud-
j u k : az egyháznak s az egyházban benfoglaltan a 
maga szerzetes rendjének a jozefinizmustól letiporva 
tartott szabadságát, szabad életét, szabad fejlődését 
e szabadságnak kivívását. Nos, ennek az Istentől 
kapott hivatásnak teljesítésében Hofbauer szent Ke-
lemen atyát az egyház ellenségei élete végén szintén 
kegyetlenül megkínozták erkölcsileg s keresztre fe-
szítették, s ennek az erkölcsi keresztrefeszítésnek a 
célja, ellenségeinek szándéka szerint, szentünk er-
kölcsi megsemmisülése, erkölcsi halála vala. Ámde 
Isten az emberi tudás és hatalom igyekezeteit és 
végzéseit, mondjuk pecsétjeit, ezúttal szintén feltörte 
és Hofbauer szent Kelemen atyát az erkölcsi meg-
semmisülés sírjából, a melybe őt ellenségei birói 
ítélettel befektették, az egyház és az ő szerzetes-
rendjének szabadságával, vagyis e szabadság szen-
tünk részéről történt kivívásának dicsőségével fel-
támasztotta és még testi halála közbejöttének dacára 
is őt e földön hatalmasan működő élő tényezővé, 
az oltárok tiszteletébe fölemelt szentté magasztosi-
totta fel. 

Ha valahol, itt érzi az ember — úgy maga az 
író, mint bizonyára az olvasó is — hogy nem kö-
zönséges embernek nem mindennapi küzdelmével, 
hanem az isteni Gondviselés rendkívüli kiválasz-
tottja életének közönséges emberi mértékre nem 
vehető eseményeivel került szembe. Itt most valóban 
oly jelenségek és események fognak lelki szemeink 
elé torlódni, a melyeknek tömkelegében az eligazo-
dáshoz újból utalva leszünk arra, a mit egyszer már 
említettünk s a mit Didiot a lillei katholikus egye-
tem hittudományi karának volt nagyhírű dogmati-
kusa oly találóan «logique surnaturelle^-nek, ember, 
sőt minden véges szellem rendes mértékét túlhaladó 
észjárásnak nevezett el.1 

Jelenítsük csak meg egy pillanatra lelkünk előtt 
azt, a mit Hofbauer szent Kelemen atya Bécsben 
eddig, fensőbb hivatása szellemében és rendelkezése 
értelmében, tett és végzett. 

0 , a mint láttuk, Istentől természetfölötti kül-

1 Nagyon találóan nevezi az egyház is azt az utat, melyen 
Isten az ő szentjeit vezeti, csodálatos útnak, a hol maga az 
Isten az ő kiválasztottjainak a Nap gyilkos hősége ellen az 
enyhet adó takaró, és életük sötét éjjelein át szintén ő maga 
vezeti őket csillagfény gyanánt. A Szentlélek adományainak 
(dona Spiritus Sancti) enyhítő vigasztalásaira és ragyogó 
kivillanásaira történik itt utalás. «Reddidit, úgymond a szent 
vértanukról szóló zsolozsmában, Deus mercedem laborum 
Sanctorum suorum, et deduxit illos via mirabili : et fuit illis 
in velamento diei, et in luce stellarum nocte.» Capitulum, 
ad Sextam. V. ö. Sap. 10, 17. 
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detést kapóit arra, hogy meghonosítson egy szerzetes 
rendet — magáét — Bécsben és Ausztriában s innen 
kihatólag «az Alpeseken innen», a hol annak jozeli-
nus és febroniánus szellemű állami törvények és 
rendőri berendezkedések állták útját. 0 Varsóból 
történt erőszakos kihurcoltatása után, mintha csak 
sejtette volna, hogy Napoleon bukása után, egyidőre 
Bécs lesz az európai :aépek állami berendezkedésének 
(restauraciónak ís nevezték) a középpontja, minden 
áron Bécsben akart megszállni és maradni. Mivel 
azoban mint redemtoristának Bécsben és Ausztriá-
ban maradása állami engedelem nélkül nem lehe-
tett, állami engedelmet pedig az akkori viszonyok 
között nem kérhetett, mert nem remélhetett : nem 
emberi dacból vagy konokságból, hauen magának 
a Szentléleknek fensőbb sugallatából arra tökélte el 
magát, hogy szembe száll, de nem lázítólag és kihivó-
lag, hanem passzív ellenállást fejt ki az állami hata-
lom önkényével, mely az egyházat életének szabad 
kifejlődésében megakadályozta. Vagyis mivel ő egy 
szerzetesrend Alpeseken inneni megalapítására érzett 
lelkében isteni hivatást, amaz ismeretes isteni tör-
vény értelmében: «Inkább kell engedelmeskedni 
Istennek, mint az embereknek»,1 elhatározta, hogy 
e szerint fog cselekedni s meg fog" tenni mindent, ha 
kell, szenvedni is fog, ha kell, kész lesz meghalni 
is, hogy az Istentől elébe kitűzött célt megvalósítsa.2 

Eme törekvése közben, hogy szerzetes rendjét 
Bécsben megalapítsa, oly apostoli lelkipásztori tevé-
kenységet fejtett ki, a mint láttuk, hogy a jozelinisz-
tikus vallásügyi rendszer alapjaiban megrendült s 
összeomlással fenyegetett. Ennek a rendszernek bará-
tai és csatlósai tehát összebeszéltek és elhatározták, 

1 Ap. csel. 5, 29. 
2 Nagyon messze kalandoznék el az igazságtól az, ki itt 

azt gondolná, hogy Hofbauer szent Kelemen atya, más halan-
dók módjára, talán valami fenhéjázó észjárással úgy gondol-
kodott, hogy majd ő lesz az, a ki a jozefinizmus hatalmát 
megtöri s rabságából az egyházat szabaddá teszi. A szentek 
gondolkodásából az ily önzés, mely mindig nagyon hajlandó 
arra, hogy maga elé fennhéjázó célokat tűzzön ki s esetleg 
még azt is elképzelje, hogy a világ nélküle talán mozogni 
sem tudna, — teljesen hiányzik. Előttük csak az Istentől 
kirótt kötelesség lebeg. Ök egyébbel nem törődnek, mint 
csak — hogy ezt a kötelességet teljesítsék. Az igazi nagy 
reformátorok az egyházban sose fenhéjázkodtak azzal a 
gondolattal, hogy így — meg — amúgy, mekkora befolyással 
biró nagy emberek ám ők. A szentek nem szokták magukat 
az öntetszelgés tükrében nézegetni és illegetni. Nem bizony. 
Ok magukat egyszerűen Isten legutolsó vagy mint az evan-
gélium (Luk. 17. 10.) mondja, «haszontalan» szolgáinak szok-
ták t a r t an i . . . Mennyit lehetne e tekintetben szentünkről be-
szélni ! Egy alkalommal nyilvánosan, prédikációban tett ma-
gának Isten iránt való kötelességeivel szemben elkövetett mu-
lasztásaiért szemrehányást : «0 hätte ich — így kiáltott fel — 
nur durch mein ganzes Leben der göttlichen Gnade entspro-
chen, wieviel Gutes hätte Gott durch mich gewirkt». Inner-
ko/ler, 538. 1. íme, mily világosan kicsillámlik itt szentünk 
kettős meggyőződése : hogy ő csak eszköz Isten kezében, 
ámde, vagyis épen azért, a mit végez, Isten müve! 

hogy Hofbauer Kelemen atyát erkölcsileg megsemmi-
sítik, vagy legalább is útjukból eltávolítják azáltal, 
hogy az állami hatalomtól Bécsből és Ausztriából 
kiutasítást eszközölnek ki ellene. 

Nagyon hosszúra nyúlnék elbeszélésünk fonala» 
ha szentünk végső és legfőbb szenvedését az egyház 
szabadságáért minden részletében apróra leírni akar-
nánk. E szenvedéssel teljes küzdelemnek egyház-
történelmi és igy világtörténelminek is vehető nagy-
sága elég világosan fog kitűnni, ha csupán össze-
gezzük a dolgokat és külön-külön csak annyit tünte-
tünk fel, hogy szentünknek ellenségei három izben 
feszítették erkölcsileg keresztre, mind a háromszor 
ugyanavval a szándékkal, hogy őt arra leszögezzék, 
vagyis erkölcsileg kivégezzék, megsemmisítsék. 

Breznay Béla dr. 

A keresztények munkaélete nagy J^onstan-
tinus előtt. (v.) 

Az e l s ő s z á z a d o k k e r e s z t é n y í r ó i a m u n k á r ó l . 
a) I. század. A Didache (80-100 között) igen 

érdekes azon szempontból, hogy a régi keresztények 
áldozatos jótékonysága nem volt okosság híján és 
nem vezetett dologtalanságra. Figyelemreméltó mind-
járt az elején (I. 6; EPA 2) az a mondás: Izzadjon 
az alamizsna kezedben, míg meg nem tudod, kinek 
adjad (vagyis addig szorongasd, míg meleg lesz.)1 

Még tanulságosabb a 12. fejezet : «A ki az Úr nevé-
ben jön, fogadtassék be; azután pedig puhatolózva 
ismerjétek őt ki, hiszen lesz belátástok, jobbról és 
balról. Ha ugyanis átmenő utas az érkezett, segít-
setek rajta, a hogy tudtok; de ne maradjon nálatok 
csak két vagy három napig, ha szükséges. Ha pedig 
meg akar nálatok telepedni és kézműves (xeyyízr^), dol-
gozzék és egyék;2 ha nincs mestersége (xá/vr;), belá-
tástok szerint gondoskodjatok róla, hogy dolog-
lalanul (àpyôç) ne éljen veletek keresztény. Ha pedig 
nem akar így tenni, akkor Krisztussal üzérkedik 
(Xpiax£|ntopó; eaxc. vagyis üzletel akar csinálni keresz-
ténységéből); óvakodjatok az ilyenektől». (FPA 7.) 
A ker. jótékonyság tehát csak a pillanatnyi zavaron 
segít ilyenekkel szemben, de nem tűri a munkátlanok 
által való kizsákmányolást. Ezt a művet ősisége, 
Rituale- és jogkönyv-jellege, valamint sok helyen 
kanonikus tekintélye e pontban is fontosabbá teszik, 
mint más irók nyilatkozatait. 

Római Kelemen levele (96 körül) több tekintet-
ben tanulságos. Többek közt azért is dicséri a korin-
thusiakat, hogy az asszonyokat az engedelmességnek 
betartására és a házi dolgoknak komoly intézésére 
tanították (I. Clem. 1; FPA 33); mikor jó cselekede-
tekre buzdítja őket, a műveiben diadalmaskodó 

1 Ezt az Agraphák közé számítják; de a mű nem idézi 
mint Jézus mondását, sőt még a Szentírásra sem hivatkozik ; 
lehet, hogy csak közmondás volt. 

2 íme mélyen meggyökerezett Pál tanítása : II. Thess. 3,10. 
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Istenre és a cselekedeteivel ékes Krisztusra utal, 
valamint arra, hogy a jó munkás jó lélekkel veszi 
munkája után kenyerét, míg a lusta rá sem mer 
nézni felfogadójára, épen azért kéri őket, hogy semmi 
jóra restek és tunyák ne legyenek (1. Clern. 33. 34; 
FPA 50. 51); másutt említi, hogy ismer olyanokat, a 
kik bilincset vállaltak mások megmentéseért és rab-
szolgaságba mentek, hogy a maguk vételárán máso-
kat tápláljanak (I. Clem. 55; FPA 62). 

A többek szerint még az I. századba tartozó u. n. 
Barnabás-levél (98. körül, mások 135-ig mennek 
vele) a két útról való részletben, mely rokon a 
Didachéval, tehát valami elterjedt erkölcsi katekizmus-
nak egyik példánya, így ír: «Kezeddel dolgozzál 
bűneid bocsánatára» (19; FPA 30). 

b) II. század. Ignatius (107—117 között) kéri 
Polykarpust, ne vesse meg a rabszolgákat és rabszolga-
nőket; de ezeket is inti, ne büszkélkedjenek, hanem 
Isten dicsőségére még jobban szolgáljanak, hogy 
Istentől nagyobb szabadságot nyerjenek; ne keres-
senek közköltségen váltságot a szolgaságból, hogy 
az érdek szolgáinak ne látszassanak (Ad Polyc. 4; 
FPA 106). 

A mit most említeni akarok, még az I. századra 
tartozik, de mivel II. századi író tartotta fenn, ide 
helyeztem. Eusebius (H. E. III, 20: 232 k.) megőrizte 
Hegesippusnak, a ki még 170. után is élt, egy érde-
kes részletét. Domitianus császár idejében Jézusnak 
még éltek rokonai Júdás vonalán. A császár, ki 
hallott Jézus királyságáról, maga elé idéztette őket, 
hogy ártalmatlanságukról meggyőződjék. A kihall-
gatásnál a két szegény rokon megvilágította Jézus 
országának szellem erkölcsi mivoltát, magára nézve 
pedig azt vallotta, hogy együttvéve 39 hold földje 
van, a mi 9000 dénár értéket képvisel s ennek 
gyümölcseiből adót is fizet, meg magának is élelmét 
fedezi, persze saját munkája árán. Hozzá kezét is 
mutogatta, melyen a munkától a kéreg mélyen a 
húsba nőtt. Domitianus természetesen szabadon bocsá-
totta őket. Nincsen semmi akadálya, hogy a Trajanus 
idejét megérő (lásd u. o.) rokonok történetéről egy 
II. századbeli író tanúzását elfogadják; de ha anek-
dotának néznők is a dolgot, nekünk elég annyi, 
hogy Hegesippus szemében még Krisztus rokonai is 
kérgeskezű munkásemberek voltak. 

Hernias (a II. század közepén) tőle telhető 
erélyességgel hangoztatja a lemondást, a mennyeiek 
keresését, a földek, vagyon, házak stb. kezelésének 
gondjaitól való mentesítést és az életnek puritán 
egyszerűségét; de ez nem jelenti a munkátlanságot, 
mert a legkirívóbb ilyen hely végén is ott találjuk: 
«Te pedig végezd dolgodat s üdvözülsz» (Sim. 1,11; 
FPA 187). Magáról is elismeri, hogy vagyonának 
elpazarlása után maradt még Cumä-ban egy kis 
földecskéje s ennek közelében kapta kinyilatkoz-
tatásait; ennek a körülménynek említése mutatja, 
hogy nem élt verebek módjára. Másutt jótevésre 

sarkal, de munka árán: Tedd a jót és munkáidból, 
melyeket Isten ad neked, adj a szűkölködőknek (Mand. 
2, 4 : FPA 165). Épen azért ott, a hol a virágzó és 
százaz fák hasonlatával jócselekedetekre buzdít, a 
jócselekedetek alatt nemcsak a kész vagyonból való 
alamizsnálkodást kell értenünk, hanem a munkát 
is : «Te tehát teremj gyümölcsöt, hogy azon a nyáron 
a te gyümölcsödet elismerjék». Maga ez a hely is 
mutatja, hogy helyesen magyarázzuk Hermást, mert 
rögtön ezek után a szavak után olvassuk : «És tartóz-
kodjál a rossz dolgoktól s nem fogsz vétkezni. Mert 
a ki sok dolgot végez, sokat vétkezik, mert elmerül 
ügyeibe s nem szolgál Istennek.. . Ha valaki egy 
dolgot végez, szolgálhat Istennek, mert lelke nem 
idegenedik el az Úrtól, hanem tiszta lélekkel szolgál 
Istennek» (Sím. 4, 5 k : FPA 190). Hermas tehát nem 
a munkát, hanem a sokféle munkát tiltja, mely lel-
ket öl s helyébe egy munkát ír elő. Ez a bölcs 
tanács itt üti meg először fülünket a keresztény 
irodalomban. Különben a Pastornak egész képes-
beszéde a legforgalmasabb mukásélet köréből kerül 
ki : földművelés, szőlőtermelés, építkezés stb. Épen 
azért, mikor a mű végén a szüzeket a Pastor Hermas 
házába vezeti, nemcsak azzal ajánlja őket, hogy 
tiszták és szűziesek, hanem azzal is, hogy szoi'gal-
masak (Sim. 10, 3; industriae; FPA 237). 

IIa a Zenashoz és Serenushoz írt levél Justinosé 
és nem minden jel szerint IV. századi termék volna, 
erre is lehetne hivatkozni: «Bűnös szégyen volna 
attól félni, hogy valaki esetleg kézimunkánk miatt 
nyomorultaknak és Istentől elhagyatottaknak tart 
minket. Csak attól kell óvakodni, hogy Isten ismerőit 
bűnös voltuk és életök gonoszsága miatt ne gáncsol-
ják» (17. fej.). Ez az intelem úgy látszik a szerze-
tesek kézimunkáját veszi védelmébe. Azonban Justi-
nos ( + 163—7 között) eredeti müvei között is talál-
ható megfelelő hely; e szerint Jézust mesterember-
nek tartották, a ki földi tartózkodása alatt ácsdolgokat 
(tex-covtxà epya), ekéket és jármokat, készített, ezekkel 
is tanítva az igazságosság jeleit és a dolgos életet 
(Diai. c. Tryph. 88.). Ugyancsak ő mondja, hogy 
nemcsak bölcselkedők és filologusok, hanem kéz-
művesek (yz'.pozíyyca) is keresztényekké lettek. (II. 
Apol. 10). —• Megjegyzem, hogy kézműves keresz-
tényeket Athenagoras (176—180 között) is említ 
(Legat. 11). 

Tatianus az Oratio ad Graecosban (33. f.), mely 
nemsokára 150. után készült, azt mondja, hogy a 
a keresztény szüzek a guzsaly mellett (rapt xâç 
TjÀaxâxaç) szebben énekelnek, mint Sappho, mert 
Isten szavait éneklik. Kedves pillanatnyi felvétel a 
II. század keresztény házaiból! Ugyancsak ő kijelenti, 
hogy kész a királynak adót fizetni, az úrnak szolgá-
latot adni ; ha szolga, elviseli a szolgaságot, ha szabad, 
nem kéx-kedik származásával (u. o. 4. és 11). 

Alex. Kelemen szóbajövő müveit mindenesetre 
még 202/3 előtt írta, tehát őt egész nyugodtan itl 
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szerepeltethetjük. Trilógiájának már első részében 
olvassuk, hogy a keresztény földműves csak művelje 
földjét, a hajós csak jár jon a tengeren, a katona 
csak engedelmeskedjék a vezérnek, de ne feledkezze-
nek meg a mennyei földművesről, kormányosról és 
vezérről (Cohort. 10). Igen gazdag kalászatot nyújt 
azonban a második mű, a «Paedagogus.» Undoro-
dással szól azokról, a kiknek élete csak lakmározás, 
ivás, részegség és lustálkodás, kétségbe vonja, hogy 
az ilyen tunya életet egyáltalán életnek lehet nevezni 
(Paed. II. 2). Az alvó ember époly keveset ér, mint 
a halott; az álom célja nem a renyheség, hanem a 
munka után való nyugalom ; a ki a Lógósban része-
sült, annak nem is szabad egész éjjel aludnia, hanem 
kivált reggel felé fel kell kelnie s kinek irodalmi 
munkájához, kinek mesterségéhez, a nőknek pedig 
fonáshoz kell látniok (u. o. II. 9). Szomorú, hogy a 
cicomázkodó urinők napirendjében nem jut hely a 
fonásnak szövésnek, háztartásnak és egyéb női dol-
goknak (u. o. III. 4). Leírja, minő asszonyt kedvel 
az isteni Paedagogus: fáradjon, de ne birkózásban 
és futásban végezze gimnasztikáját, hanem fonás, 
szövés és őrlés alakjában; gondoskodjék a házi 
szükségletekről, ne restelje forgatni a kézi malmot, 
készítse el az eledelt, nyújtson italt urának, porolja 
ki a szőnyegeket (u. o. III. 10). A férfi pedig ásson, 
merítsen vizet, vágjon tat gimnasztika gyanánt; 
jó, ha az étkezést a munka előzi meg, de erőnket 
meghaladólag dolgozni, rossz, mert betegséget okoz ; 
az ember legyen önmagának elég s ne szoruljon 
másra, pl. maga vegye fel lábbelijét, maga mossa, 
kenje és dörzsölje lábait (u. o. III. 10). Köz-
ügyekkel is szabad foglalkozni (III. 1.). Kockajátéktól 
és nyerészkedő játékoktól óvakodjunk, mert a res-
tek ütik agyon ilyennel az időt (III. 11.) A Trilógia 
harmadik részében, a Stromateisban, azt olvassuk, 
hogy a pálma nem azt illeti, a ki magányba vonul 
vissza, hanem azt, a ki házastársának, gyermekeinek, 
házának, a világnak s az államnak él, de nem veszti 
el szeme elől Istent s nem bukik el a kísértések-
ben, melyeket nő, gyermek, háznép és vagyon fel-
idéznek (Strom. VII, 12, 70). 

Míg az előbb tárgyalt irók feltételezték a mun-
kát, vagy néhány rövid szóval domborították ki az 
idevágó kötelezettséget, az első keresztény moralista, 
alex. Kelemen, elég bő tért nyit a munka megbeszé-
lésének. Hogy az előbbi adatok elég soványok vol-
tak, nem lephet meg; több oka is van. Az első két 
század irodalmának nagy lékei vannak ; az apologiai 
és polemikus, tehát kifelé irányuló irodalmon kívül 
volt ugyan befelé szóló is, de ez majdnem teljesen 
elveszett; pedig épen ez az irodalom tartalmazhatta 
az idevágó adatokat. Másik ok az, hogy a keresz-
tények zöme mégis csak az alsóbb osztályokból, sőt 
a rabszolgákból toborzódott, a kiket az élet és a 
szolgaság eléggé késztetett a munkára; ezeket mun-
kára buzdítani felesleges volt, de nem volt felesleges 

munkájukba erkölcsi tartalmat önteni és szemökef 
magasabbra irányítani. A rabszolgák százféle munká-
járól épen alex. Kelementől értesülünk ott, a hol a 
fölösleges rabszolgák ellen beszél ; voltak köztük 
szakácsok, cukrászok, italkészítők, ruhatárosok, öltöz-
tetők, mosogatók, állatgondozók, fodrászok, lektika-
hordók stb. (u. o. III. 4) ; máshonnan tudjuk, hogy 
tanítással, neveléssel, másolással, művészettel és tudo-
mánnyal is foglalkoztak. Alex. Kelemen mindezen 
munkákkal szemben rokonszenves állást foglal el és 
csak ott beszél keményen s elitélőleg, a hol a munka 
az elpuhultságot, a lustaságot, a cicomál, a hiúságot 
vagy épen a fajtalanságot szolgálja; elitéli az illat-
szereseket és kenőcsárusokat (u. o. II. 8), bizonyos 
különleges borbélyokat (II. 11), és a leánykereskedést 
(III. 3.). Zubriczky Aladár dr. 

A franciskánus bölcselet eredete és jellege. 
I. 

Mikor lelki szemeimet az Úr Jézus nagy után-
érzőjére, szent Ferencre fordítom, töprengő lélekkel 
kérdem, hogyan serkenhetett föl a bölcselkedés Szen-
tünknek szántó földjén ? Ha átgondolom tüneményes 
életét és beleélem magam valamikép az ő szerető, 
szenvedő és cselekvő világába, szinte megzavarodik 
a lelkem és lemondólag megyek tovább, itt nem 
zendülhet föl a filozofia. 

Szent Ferencben az Isten kegyelme, a spiritus el 
vita és nem a humana sapientia öltött testi alakot 
és járta be a lelkileg és testileg, erkölcsileg és társa-
dalmilag meghasonlott népek városait, falvait, erdő-
mezőit, hegyeit és halmait. Apparuit gratia Dei Sal-
vatoris nostri diebus istis novissimis in servo suo 
Francisco. Qui ad modum solis ipsum mundum 
quasi sub frigiditatis, obseuritatis et sterilitatis hyeme 
torpescentem verbo et opere quasi radiosis scintillis 
perlustrans, veritate radians, charitate accendens et 
meritorum fructu renovans quasi ad tempus vernale 
perduxit universum.1 

Nagy sülyedések, csontig-velőkig ható romlások 
idején, idegfeszítő nyugtalanságok, életet emésztő 
sovárgások fakadnak ki a lélek mélységeiből. A XIII. 
század általános lelket-testet bomlasztó betegségeiből 
is lázálmok szállnak föl, szívrengések pusztítanak, 
sírások, ostorcsapások (llagellansok) öngyilkosságok 
(endurai) ijesztenek. Hit és hitetlenség, társadalmi 
nyomorúság és epikureismus mindent felforgatnak, 
minden keresztény eszmét és erényt bitorolnak. És 
ebben a szomorú, elhervadt világban világosság gyúl 
egy lélekben, a Krisztus világossága; emésztő vágy 
gerjedezik egy szívben, a Krisztus életének utánzása 
és ez a fény, ez a tűz elhamvasztják annak az ember-
nek emberies érzéseit, emberies gondolatait; meg-
ható önmegtagadások, mindent földiért elpusztító 

1 Bonaventura : Vita Sti. Francisci. Prologus. 
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győzelmek között megszületik az új ember «repletus 
spiritu» «incendioque Seraphico totus ignitus». 

Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri in servo 
Francisco ! Valóban szent Ferenc a mi Üdvözítő Iste-
nünk földreszállt kegyelme! Él mint Krisztus, érez 
mint Krisztus, végigjár a világban, mint Krisztus; 
szenved, mint Krisztus. Primo igitur sciendum est — 
így kezdődik a Fioretti is — quod beatus pater nos-
ier Franciscus in omnibus suis actibus fuit Christo 
conformis. Nem az őskereszténység volt eszményképe, 
hanem a Krisztus. Krisztust érezte át, őt gondolta át, 
őt szenvedte át úgy, hogy kiverődtek testén a krisz-
tusi arc misztikus szépsége, a krisztusi szenvedés seb-
helyei. 

A XIII. század a vajúdó lelkek kínjait élte 
át. Titkos sejtése súgta, hogy csak Krisztus mentheti 
meg. És Arnoldo de Brescia, a Wald Péter, Joachim ba-
rát és nagyszámú követőik titkos látomások, testet mar-
cangoló önsanyargatások között epedtek a krisztusi 
élet után. Mint Szibilla az éjben lesték a hajnal hasa-
dását, a Krisztus megjelenését. Et apparuit gratia Dei 
in servo suo Francisco. 

Es megjelent a conformis Christo. Es elvonult ez 
az élet, mint egy édes igézet a sóvárgó világ előtt és 
tanított nem körmönfont szavakkal, hanem élettel, 
inkább példával és nem szóval. Nam cum doctrina 
evangelica, et non particulariter, sed generaliter uti-
que multum per opera defecisset, missus est hic a 
Domino, ut universaliter per totum mundum exemplo 
testimonium perhiberet veritati, sicque factum est, 
ut doctrina sua omnem mundi sapientiam ostenderet 
evidentissime lore stultam, el brevi spatio temporis 
ad veram sapientiam Dei per stultitiam praedicatio-
nis inclinaverit Christo duce el doctrinam Veritatis 
opere praedicavit.1 

Ezt a beszélő dalos krisztusi életet látta a nagy 
világ. Bóla suttog ma is Bivo Torto, Portiuncula, 
Greccio, Alverna, Cortona, Rietti, Assisi, a hová ő 
olykor elvonult, hogy Krisztussal töltekezzék, akara-
tát megismerje s azután azt ismét kibeszélje. Curio-
sissime exquirebat, et piissime anhelabat scire quali 
modo, quali via, aut quali desiderio Domino Deo 
valeret iuxta consilium et beneplacitum voluntatis 
suae perfectus adhaerere. Ilaec summa philosophia 
semper fuit, hoc summum desiderium in eo, quoad 
vixit.2 

Ezen az uton vezette első tanítványait is. Plus 
exemplo, quam verbo; plus unctione, quam specula-
tione. Szent Ferenc Krisztus szivéből érezte, hogy a 
természetfölötti élet a legfenségesebb és legédesebb 
beszéd ; szívből fakad és szívhez szól. Egyúttal a leg-
főbb bölcseség és minden tudományt magasan túl-
szárnyaló megismerés forrása. Ez az élet nem száll 
pörbe senkivel, nem támad semmit, ennek az élet-

1 Thomas de Celano : Vita I. C. 2. c. 1. 
ä U. o. 

nek megvan a maga önfénye, öndicsősége, leborul, 
meghódol előtte az egyszerű szív és a büszke értelem. 
Ingrediente ipso civitatem, laetabatur clerus, pulsa-
bantur campanae, exultabant viri; congaudebant 
feminae, applaudebant pueri et saepe ramis arborum 
sumptis, psallentes ei obviam praecedebant. Coníün-
debatur haeretica pravitas, extollebatur tides Eccle-
siae, et fidelibus vigilantibus haeretici latitabant. 
Nam tanta in eo apparebant signa sanctitatis, quod 
nemo se audebat verbis opponere, cum ad ipsum 
solummodo respiceret frequentia populorum. Inter 
omnia et super omnia fidem sanctae Bomanae 
Ecclesiae servandam, venerandam, et imitandam 
fore censebat, in qua sola salus consistit omnium 
salvandorum. Venerebatur sacerdotes et omnem 
eclesiasticum ordinem amplexabatur alfectu.1 

Am mikor az ember szent Ferencnek tettein, 
mézédes beszédein elgondolkodik s látja, hogy szen-
tünknek minden szivedobbanása azért lüktet, hogy 
a Krisztus életét átéreze és átélje; tanítványait is 
arra serkenti, hogy a «pietas simplex» és a «simplicitas 
pia» lehelljék ki az unctiót, a Krisztus követését, 
exhortando omnes plus exemplo quam verbo, nem 
csoda, ha felmerül a kérdés, hogyan nőhet ezen a 
szentelt talajon világi bölcselkedés? Megfelel-e egy-
általán a szent szándékainak a litteratura, a mundi 
sapientia? Nem csoda, ha mély gondolkodók, mint 
Sabbatier is, a ki a szentet a krisztusi élet bájában 
szereti, keserűen ír az egyházról, mert szent Ferencre 
rákényszerítette a sapientia mundit s a gőggel meg-
rontotta az ő hímes, ártatlan lelki világát. 

De lehetett-e ez máskép? Ugyanezt az ellenve-
tést az ősegyház elé is odadobhatjuk. Támadhatjuk 
szent Pált, mint Hilty, (Glück III. 181.,) mert a zsidó 
és görög bölcselkedés elemeit az evangelium tényei-
nek bájos, gyermekies és mégis egészen természet-
fölötti világába átültette, de azt hiszem, igazságtala-
nul. Szent Ferenc maga is új szempontokkal gazda-
godott lélekben, mikor tanításának sikerét, az isteni 
kegyelem bő termését aratta. Más az ő világa az első 
tizenkét tanítványa körében s más mikor az egész 
egyház öröme, reménye, szeretete rátekint. A mikor 
vállaira veszi az egyház súlyos gondjait s a lelkeket 
ismét kiengesztelni törekszik az egyházzal. Más ő 
1221 előtt és más az után. Az Úr Isten végtelen 
kegyelme kezdetben néhány lágy kedélyű, érzel-
mes szivű, fogékony lelkű egyszerű emberben nyil-
vánult meg, a kik utánérezték a szent érzéseit, gon-
dolatait s megtermékenyült szivük-lelkük az illatos 
élet termékeny fuvalma alatt s mint a természetnek 
vad virágai nyíltak s kifejtették a szent és egyszerű 
élet bájait. Nyomaikban azonban a szent élet gazdag 
forrása fakadt s nemesek és nem nemesek, papok 
és világiak, tudósok, előkelő lelkek érezték az isteni 
kegyelem ösztönzéseit s a szent szigorú élete és tekin-

1 Thomas de Celano V. I. C. 1. c. 8. 
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télye alá vetették magukat. És nagy volt szent Ferenc 
és a testvérek ujjongása és szerfölötti volt örömük, 
mikor bárki, gazdag, vagy szegény : nemes vagy 
nem nemes; silány vagy előkelő, okos vagy egy-
szerű, pap vagy idióta kérte tőle Isten lelkétől ve-
zetve a szent ruhát. A boldog család szines képben 
ragyog már és a sokféle ruha nagy örömet szerzett 
a családfőnek.1 

Mikor azonban a rend ennyi értékkel gazdago-
dott, a jövő föladatok is bonyolultabb alakot öltöttek. 
Felderengett szent Ferenc lelkében a világnézetek meg-
hódításának és minden lelki igény kielégítésének szük-
ségessége. Minden szívhez, minden értelemhez beszélni ; 
minden lelket megnyerni csak úgy lehet, ha min-
den nyelven tud a rend beszélni, a tudósnak és tudat-
lannak nyelvén egyaránt. És a krisztusi élet eszmé-
nyeivel átnemesített talaj alkalmasnak bizonyult nagy 
vallás- és kulturmissió hordozására. De az alapnak, 
az unctiónak, az életnek, a kenetes életnek meg kel-
lett maradnia. Prius unctio, dein speculatio, így 
fejezte ki szent Bonaventura a rend hivatását. A specu-
lationak a contemplatiok boldogságát átérzett lelkek-
ből kell fakadnia. Az élet szegénysége, egyszerűsége 
átitatva és megnemesülve a Krisztus szenvedélyes 
szeretetétől, életének átélésétől, az a termékeny talaj, 
a melyből a theologiai bölcselet és minden tudo-
mány krisztusi ízt, életízt nyert és életet vált ki. 

Sem egyedül az unctio, annál kevésbbé a puszta 
speculatio, hanem az unctiónak előjogával a kettő 
együttvéve adja a szent Ferenctől előkészített talajt. 
Nincs igaza tehát sem Müllernek, sem Sabatiernak, 
mikor az egyháznak szemrehányást tesznek, hogy 
szent Ferenc eredeti tervét elrontotta. Szent Ferenc 
szelleme gazdagabb, színesebb, édesebb forrás, erő-
sebb hatalom, mint a kényszer, jöjjön az akár az 
egyháztól is. Máshol kell keresnünk tehát a szellemi 
életnek ama színdús kivirágzását, a melyet a rend 
1221 után mutat. A szent életének pazar szépségei-
ben, a mely megtermékenyíti az ember összes tehet-
ségeit és édes dallá finomítja, nagy, kimondhatatlan 
szeretetté izzítja minden kivirágzását. A ki a világ 
minden élő és élettelen lényében testvérét s mögötte 
a közös atyát reszkető odatapadással szemlélte, si 
kinek az egész világ egy fönséges orgona volt Isten 
dicsőségére, az előtt nem volt kicsiny, nem volt nagy, 
csak egy érték volt : Isten és az ő dicsőítése. Éld át 
ezt az életet és lelked minden porcikáját a nagy 
egyetemes szeretet szolgálatára és Isten dicsőségére 
kifejleszted. S elmégy a betegekhez, csókolod sebeiket, 
gyógyítod szenvedéseiket s megfeszíted erőidet, hogy 
a benned szunnyadó szikrát, a tudást a szenvedés eny-
hítésére gyarapítsd ; megtanulod a nyelveket, hogy 
beszélj zsidóval, törökkel, pogánnyal ; elbújsz könyveid 
mögé és gyötrődések között bontogatod ki a bölcse-

1 Thomas de Celano V. I. 1. 1. c. 12. és c. 20. 

letnek bonyolult szálait, hogy beszélni tudj az eret-
nekkel, a mohamedán világnézettel; hozzányúlsz a 
lanthoz s édes szavakban, rímes sorokban mint Isten 
trubadúrja nyúlsz bele a szivek rejtekeibe ; megszólal-
tatod a legédesebb melódiákat, hogy szivednek nagy 
szerelmét érző és önmagadban elmerülő világodat 
nemzetközi nyelven lopd be a szivekbe ; vagy kezedbe 
veszed az ecsetet, talán a vésőt, hogy lágy ihletett 
színekbe, vagy finom vonalakba fejezd ki lelked 
melódiáit. 

Mert így lobbant lángra 1221 után minden 
tudomány, minden művészet a testvérek között s a 
szent egyetemes, csontig megható szeretetéből merí-
tett erőt, lelkesedést, önfeláldozást. A mélységes, a 
mindenben Istent megérző szeretet nem tagadja az 
emberi értelem és szív nagy képességeit, nem szidja 
a kultúrát, sőt benne az isteni kegyelem jóságát sze-
reti s mert szereti,jóra használja. Elve: Sanctarustici-
tas solum sibi prodest.1 Alaphangulata : Muzsikálj 
lelkem az Úrnak ! Muzsikálj a kórházban, a tanuló 
szobában, a templomban, a szószéken, a mezőn, 
mindenütt ! 

Muzsikálj az Úrnak ! Ez az alaphangulata a 
franciscanus léleknek. Bármily hivatást is töltsön 
be, mégis egy hang a nagy franciscanus össz-
hangban. Az unctio kenetétől illatos lélek sze-
relme egy bámulatos tónusba olvasztja a szétszórt 
zöngéket. 

így nyert szint a franciskánus bölcselkedés. Csak 
ne neveznék azt Scotismusnak és ezen név mögött 
rejlő subtilitással ne vennék el annak a bölcselet-
nek alaphangulatát. A doctor irrefragabilis s még 
inkább a doctor seraficus édes gondolataiban fel-
száll az augusztinusi contemplatiókon, s a szent-ferenci 
szereteten átfinomult franciscanus léleknek gondolat-
világa. Az unctio illata tapad a misztikus látásokhoz 
s unctio nélkül nincs franciscanus gondolkodás. 
A Breviloquiumok, soliloquiumok, centiloquiumok, 
itinerarium, az incedium amoris-on áthaladt lel-
kek, a melyek az alae Szeraphin-on is repülnek, más 
hangon szólaltatják meg a bölcseletet, mint a száraz, 
csak a dialektikán rágódó értelem. «Alii (sc. Praedi-
catores)—mondja — principaliter intendunt specu-
lationi, a qua etiam nomen acceperunt et postea 
unctioni. Alii (se. Minores) principaliter unctioni et 
postea speculationi. Et utinam iste amor vei unctio 
non recedat a Cherubim. Et addebat, quod beatus 
Franciscus dixerat, quod volebat, quod fratres sui 
studerent, dummodo facerent prius, quam docerenl. 
Multa enim scire, et non gustare, quid vale t? . . . 
Hic enim est maxima difficultas, scilicet in sursum 
actione, quia totum corpus enervatur et nisi esset 
aliqua consolatio spiritus, non sustineret.2 

Trikál József dr. 

1 Bonav. Deter, quaest. quaest. III. 
2 S. Bonav. Sermo XXII. in Hexaemeron. 
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Igyházi Pár i s . Nathan terve — Lumentől. Világkiállítás. 
. . , A hivatalos «Olasz Egység» megbízást kapott biz-

® tosítani minden eszközzel a Római Világkiállításnak az 
rónika. egész világról a legteljesebb részvételt. A munka már 

megindult. A milliók nem fognak hiányozni. A semleges 
kis Belgium, még ki se heverte a maga kiállítási tűz-
vészét, már nyeregbe ült. Példája magával viszi Német-
alföldet. A N O . ' . Franciaországa vetélykedni fog 
a császári Angolországgal, mely számít gyarmataira is, 
ideértve a canadai «Dominion»-t. Meg van nyerve 
az Egyesült-Államok fokozott buzgalmú részvevése is. 
A többi amerikai köztársaság követni fogja a nagy 
Unió példáját. Eljönnek Ivina és Japán is. Oroszország, 
Angolországtól vonzva, szintén meg fog jelenni. Az 
«Ifjú Törökország» s az «Ifjú Perzsia» (mind szabad-
kőműves alkotás) el nem fognak maradni. 

Csak Németország és Ausztria-Magyarország fognak 
lalán tétovázni. Hanemhát a «Hármas Szövetség» nem 
fogja-e őket kitolni a tartózkodásból ? 

A mi Spanyországot illeti, akkorára lalán már Portu-
gália útján lesz : ennélfogva stb. Ez lesz az az első pont, 
melyre a hivatalos külügy első sorban fog törekedni. 

Meg kell mutatni az egész világnak, mely az «Egye-
sült 01aszország»-nak «Róma főváros»-ában üdvözlésére 
fog jönni — hátat fordítva a pápaságnak — a «bevégzett 
lény» apotheosisát. 

A világkongresszus. 
Másodsorban az olasz és nemzetközi, a világuralmi 

szabadkőművesség, fölkelő hadseregül, össze lesz híva 
Rómába egy óriás (monstre) kongresszusra. 

A páholyok minden országban ki fogják a három-
szögletű galambdúcokból válogatni a mindenre jó, min-
denre kész, mindenre eltökélt . •. testvéreket. 

Ez üj kiadása lesz majd az 1781-iki wilhelmbadi 
világkongresszusnak, a melyet Weishaupt (az illumi-
nátusok feje) világított meg s a hol az 1789-iki francia 
«csiny» tervrajzát állították össze. 

Lesz tehát 1911 szeptemberében Rómában világ-
kongresszus. A. •. testvérek száma — milliók. S a . - , test-
vérek milliókkal rendelkeznek. A «harmadik Rómában» 
ezer és ezer, százezer szabadkőműves log egymásnak 
légyottot adni. Meg lesz téve minden, hogy legyen mit 
enni. Az olasz kincstár szintén igénybe lesz véve. 

Itt, ebben a kongresszusban, fognak dönteni a 
Vatikán elleni «csiny» (merénylet) ügyében, annak a 
merényletnek az ügyében,amely 1848-ban, Mazzini bosszú-
ságára, Franciaország ellenállása következtében nem 
sikerült, de azóta már lehetségessé vált; annak a merény-
letnek az ügyében, melyet egész a pápa ablakáig vitt 
megközelítési mű útján nagy szaktudással előkészítettek. 
Ott van már a «Circolo Giordano Bruno», a «garancia-
törvények» koronás ősének kikényszerített (?) enge-
delmével. 

Loubet (volt francia köztársasági elnök) 1904-iki 
római útja volt e célhoz a döntő lépés. Azóta a fenye-
getések, a sérelmek X. Pius pápa ellen crescendo növe-
kednek, maga-magát izgató becstelenséggel, napról-napra. 

* 

Róma. Invito Sacro (Szent meghívás). — Ez a neve 
a pápa római püspöki helylartója, a Cardinalis Vicarius 

nagyböjti szózatának. Miről szól vájjon jelenleg az 
örök város ezidei nagyböjti szózata? Miről?... Peniten-
ciáról, penitenciáról és penitenciáról. Maga az Úr Jézus, 
úgymond a főpapi szózat, az ő evangeliumi tanítását, 
éppen úgy, mint a magáét ker. szent János — peniten-
ciával kezdte. Es a szeplőtelen Szűz, «ki láthatólag 
leszállt a lourdesi barlangba, hogy gyászos korunkat 
Jézushoz visszavezesse», szintén nem tett egyebet, mint 
penitenciát, bünbánattartást hirdetett. S mi az egyház 
szakadatlan predikálásának 19 század óta a főtárgya? 
Penitenciát hirdet az egyház a világnak, nem sokat 
törődve azzal, hogy unalmas és alkalmatlan lesz azok 
szemében, kik meg nem bocsájtják neki, hogy ünnep-
ségeiket és mulatozásaikai zavarni merni. 

«Jaj nekünk, ha az Úrnak e hívásaira süketek 
maradunk ! . . . Ninive is büszkévé és szokatlan naggyá 
fújta föl magát. De minél hatalmasabbnak és művel-
tebbnek tünt föl az emberek szemében, annál nagyobb 
utálat és megvetés tárgya lett Isten előtt.» Az Úr Jónás 
prófétát küldte oda bűnbánatot hirdetni. Ninive meg-
hallgatta és — megmenekült. Egy módja van az Isten 
haragja eltávoztatásának : — a penitencia. 

«Mink is, kedves rómaiak, mink is rászorultunk 
arra, hogy Isten igazságosságát a penitencia illő 
gyümölcseivel megengeszteljük. Azalatt, míg ebben a 
szent városban a régi pogányság az ő tanainak, szen-
vedélyeinek, kegyetlenségeinek, szentségtörő istentelen-
ségeinek becstelenségeivel, újból készül fölemelni a 
fejét, úgy hogy Róma abban a veszedelemben forog, 
hogy szent Leo szerint (Serm. I. de Sanctis Apos-
tolis) «ismét ordító vadállatok vadonja, pusztító vi-
harok óceánja» leszen; azalatt, míg mindez történik, 
hányan vannak itt, kiknek olykor-olykor gondolatuk, 
imájuk támad s kik a szeretetnek és irgalmasságnak 
valamely cselekedetével fölkiáltanak az Istenhez : «Parce 
Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris 
nobis!» Ellenben hányan vannak, kik a rettegésnek 
ennyi oka dacára, könnyelmű és gondatlan lépéssel 
haladnak életük útján, szívesen alkalmazkodva roinloll 
emberek eszméihez, lelkiismereti furdalás nélkül ol-
vasva lapjaikat, nemkatholikus iskolába küldve gyer-
mekeiket s egészen oly beszédmódot és viselkedési 
sajátítva el, mintha ez a város nem volna szent város, 
melyet Isten arra szemelt ki, hogy szent Péter székhelye 
legyen ; kik szemet hunynak és szivükben elzárkóznak 
annyi rettentő s majdnem hihetetlen körülmény elől, 
a melyek azt mutatják, hogy a vallást már itt is, a 
kereszténység központjában, bilincsekbe verték és el-
nyomják annak ellenségei.» 

Csak penitencia, csak buzgó imádság, csak a 
szentségek használata nyerhet Istennél irgalmasságot ! 

Aranyszájú szent Jánosnak egy hatalmas szónoki 
erővel kidomborított képével záródik a pápa helytartójá-
nak szózata. Maga az Úr szól a Rómában szenvedett és 
meghalt szent Péter és szent Pál apostolokhoz : «Foglal-
játok körül ezt az új Siont. Zárjátok körül minden oldal-
ról ! Őrizzétek, védelmezzétek, erősítsétek könyörgései-
tekkel: hogy haragom óráiban, mikor a föld kerekségét 
zúzom össze, elévülhetetlen sírotokra és értem szenve-
dett gyötrelmeitekre tekintve, irgalmasságom haragom-
nak eléje lépjen, és a ti közbenjárástok győzzön !» 

— y —la-
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Ada lékok a XVI. századbel i nyitrai püspö-
kök é le téhez . I. Bácskai/ Miklós, (1500-1502.) Bácskay 
Miklós működéséről keveset tudunk.1 Pedig hogy kiváló 
és nagy tehetségű ember volt, annak fényes bizonyítéka 
az, hogy Mátyás király őt fontos diplomáciai tárgyalá-
sokkal bízta meg. Életét és működését röviden a követ-
kezőkben adjuk. 

Bácskay Miklós, ősrégi család ivadéka, Zemplén 
megyéből származott.2 Mátyás király 1488-ban megbízta 
ői, mint már akkor egri főesperest, hogy a pápának, 
VIII. Incének, az olmützi püspökség ügyéről,3 Dsem 
herceg4 kiszolgáltatásáról és az Anconával kötött szö-
vetség nehézségeiről élő szóval legyen előterjesztést. 
Megbízását gyorsan és pontosan teljesítette. Számbave-
hető eredményeket is tudott felmutatni, amennyiben a 
pápa előterjesztéseit kedvezően fogadta. 1489. év elején 
Mátyás udvarában, Wienben találjuk őt. 

A nyitrai püspökséget II. Ulászló adományozta neki, 
mikor az 1500-ban Sánkfalvy Antal halálával megüre-
sedett. Rövid ideig volt birtokában, már 1502-ben erdélyi 
püspökké nevezik ki. 

Bácskay Miklósnak, mint nyitrai püspöknek, köz-
életi szerepléséről nincs tudomásunk. Mindazonáltal 
maradt fent egy emlékűnk'', amely arról szól, hogy 1502. 
szeptember 27-én Székesfehérvárott «a menyasszonyt 
Lőrinc herceg, a boszniai király fia, a nyitrai, zágrábi 
püspökök kisérték».8 Ez az említett nyitrai püspök 
Bácskay Miklós lehet7 és mint említettük, még azon 
évben Erdélybe helyezték át. 

II. Podmaniczky István. A XVI. század nagyhírű 
püspökének életéhez, illetve működéséhez akarunk itt 
néhány apróságot felemlíteni. 

Ismeretes dolog, hogy a nyitrai püspökség javadal-
mazás tekintetében nem a legelsők közt áll. Már a XV. 
század elején a nyitrai püspök fizette majdnem a leg-
kisebb «commune servitium»-ot t. i. 275 arany forintot. 
Podmaniczky jövedelme körülbelül 4000 aranyra rúgott. 
A csanádi püspökön kívül, akinek csak 1000 arany jö-
vedelme8 volt, Podmaniezkynak volt a legkisebb jöve-

1 Cserenyey, «Nyitra püspökei a XVI. században». Religio 
1910. 277. 1. Jóformán semmit sem mond róla. 

s Születési évét nem ismerjük. Valószínűleg 1445—50 körűi 
született. Életerői és működéséről Fraknói írt bővebben. «Mátyás 
király magyar diplomatái». Századok. 1899. 7 és köv. 1. 

s A pápa Filipeez János váradi püspököt egyházi büntetéssel 
sújtotta, mivel az olmützi püspökséget vonakodott ifjú Vitéz János-
nak, a tőle kinevezett adminisztrátornak átengedni. Mátyás a bün-
tetést hat hónapig felfüggeszteni kérte, de a pápa csak három hónapi 
halasztást adott. 

4 Mátyás a pápától Dsem török herceg kiadását kérte, de a 
pápa a kiadást megtagadta. Lásd bővebben Junius «Dsem herceg». 
Vasárnapi Újság. 1910. 843 és köv. lapok. 

6 Bretagne-i Anna egyik fegyverhírnökének jelentése Candale-i 
Anna (II. Ulászló felesége) koronázásáról. A jelentés maga pontos 
és bő s leírása is élénk elöadású. Kiadta : Szamota István. Régi 
utazások Magyarországon és a Balkánfélszigeten. 1054—1717. Buda-
pest. 1891. 131—146. lapokon. 

6 Szamota id. mű. 135. 1. 
7 Utódjára Isvalies-re nem gondolhatunk, mert annak nevénél 

kitette volna a jól értesült iró, hogy bíboros. Különben az író meg-
említi a pápai követet is külön a 138. lapon. Tehát a kettő külön-
böző személy. Ha különböző, úgy a nyitrai nem lehet más, mint 
Bácskay Miklós. 

8 Érdekes, hogy egy század alatt a török pusztítás következté-
ben, hogy megfogyott a csanádi püspök jövedelme, egy század előtt 
még 900 arany «commune servitium»-ot fizetett. Lukcsics I. Közép-
kori pápni adókönyvek. 1908. 6—7. 1. 

delme. Guidoto Vince velencei követ említi 1525. augusz-
tusában küldött jelentésében,1 leírja az akkori püspökö-
ket, jövedelmüket és életkorukat is felemlíti. Itt mondja, 
hogy Podmaniezkynak 4000 arany a jövedelme és hogy 
körülbelül 55 év körüli férfiú, tehát 1470. körül született. 

Ismét egy újabb bizonyság tehát, hogy Podmaniczky 
nem lett protestáns és nem halt meg 1569-ben, meri 
akkor már legalább is 100 éves lett volna, ami eléggé 
valószinüllen, hanem meghalt 1530-ban mint nyitrai 
püspök. T. L. 

* 

Kalauz a kr isz tus i é le t re . Kézikönyv a közép-
iskolák VI. osztálya és olvasókönyv a művelt közönség 
számára. Irta Szuszai Antal. Nagy 8. r. 262 1. Kolozsvár, 
1910. Az erdélyi egyházhalóság engedelmével. «Szent 
Bonaventura» könyvnyomda. Ára 3 korona. 

I. Az utolsó években, különösen a mióta a francia 
laikus nevelés egyik vezető embere, Payot, megírta. «Az 
akarat nevelése» c. könyvét és talán még inkább a keresz-
tény gondolkozású Foerster műveinek hatása alalt egyre 
jobban hangoztatják az erkölcsi nevelés irodalmában 
és a nevelők összejövetelein az akarat- és a jellemne-
velést. Szerencsés divat, a melytől az itt-ott jelentkező 
egyoldaluság és túlzások melleit is sok jót lehet várni. 
Katholikus részről csak örömmel fogadhatjuk ezt az 
irányzatot, mert fényesen igazolja az egyház álláspont-
ját, a melyet a legridegebb észnevelés korában is elfoglal!. 

A szép jellem fejlesztése a neveléstudományon kívül 
természetesen az erkölcstudományt érdekli legjobban. 
Habár az elméleti erkölcstan többnyire az erkölcsi élet 
általános elveinek tisztázására s a kötelességek pontos 
megállapítására és megokolására helyezte a fősúlyt, 
mellette az aszketikus irodalom a mostani élettani és 
lélektani megfigyelések segítsége nélkül is, tisztán az 
evangélium tanításába, törvényeibe és tanácsaiba elmé-
lyedve s gazdag éleltapasztalatokból merítve, az erkölcsi 
nevelésre és önnevelésre adott útmutatásaival évszáza-
dokkal megelőzte a mai akarat- és jellemnevelők böl-
csességét. Jelenleg azonban a moralisták soraiban kívá-
natosnak tartják a szorosan vett erkölcstan kiszélesíté-
sét az aszketika értékes irányításaival, tehát a többi 
között az erényes élet veszedelmeinek és az erkölcs-
nevelés eszközeinek (az önmegtagadásnak sat.) gyakor-
latias fejtegetésével. így sürgeti egyik jeles német képvi-
selőjük, Mausbach, 1901-ben illetve 1902-ben kiadott 
«Die kath. Moral» c. munkájában a tudományosan meg-
alapozott aszketika felhasználását az erkölcstanban, 
rámutatva ennek apologetikus értékére is. 

Nálunk az akaratnevelés egyik leglelkesebb szó-
szólója Szuszai Antal. «A tiszta életről» és «A jellem 
útja» c. jeles munkái már megelőzőleg ennek szolgála-
tában állottak. Most «Kalauz a krisztusi életre» c. legújabb 
művében a keresztény erkölcsi élet fontosabb mozzana-
taira kiterjeszkedő vezérkönyvet nyújt. 

Miután az előzetes tájékoztatóban «a jellemalkotás 
isteni napszámára» kedvet keltett és felhívta a figyelmet 
arra, hogy «a krisztusi jellem kialakítása a kultúra 
netovábbja, a legnagyobb, mit ember művelhet», a be-
vezetésben szól az emberi élet céljáról s az erkölcstan 
fogalmáról és céljáról, azután három részre osztva 

1 Egyháztört. Emi. I. 215. « Ha de intrada ducati 4. m.» 
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könyvét, fejtegeti 1. az erkölcsi élet alapelveit, 2. hogyan 
leszünk emberekké, 3. hogyan leszünk Isten gyermekeivé. 
Ez a föloszlás is mutatja, hogy a szerző nem szándék-
szik annyira az erényekről leírást adni, mint inkább 
megszerzésök módját közölni s erre buzdítani. Az 
olvasónak azonban észre kell vennie a 75. lapon azt a 
rövid jegyzetel, a hol a szerző megmondja, hogy ez a 
fölosztás logikai és nem időbeli egymásutánt jelez; kü-
lönben tévedésbe kerülhetne. A szokott sorrend szerint 
t. i. a keresztény társadalomban előbb lesznek az embe-
rek «Isten gyermekeivé», mint a szerző értelmezése sze-
rint «emberekké», vagyis önmagukon uralkodni tudó, 
erős jellemű, «lelki» emberekké. A harmadik részre 
egyébiránt nem illik teljesen ez a fölírás : «Hogyan leszünk 
Isten gyermekeivé» ; mert annak nagyobb részében 
azoknak életéről van szó, a kik már Isten gyermekei. 

A szerző nagy olvasoltsággal, de egyszersmind önálló 
eredetiséggel dolgozik. A könyv számos helyén talál-
kozunk pl. Foerster gondolataival, tőle vette az u. n. 
biologiai erkölcstanítás eszméjét is, a mely szerint rá 
kell mutatni az erkölcsi élet fejlődésére és arra, hogy 
mivé teszik az embert az erények és a bűnök, — de 
mindezt gondos földolgozásban saját rendszerébe illesztve 
tovább fejlesztelte. 

A mű bővelkedik a szebbnél-szebb részletekben, a 
melyek mintául szolgálhatnak arra, hogy miképen lehet 
a mai kor gyermekében érdeklődést kelteni a lelki élet 
nehéz kérdései iránt. Nemcsak az észhez szól, hanem 
az olvasó szivét is meg akarja nyerni, hogy örömmel, 
sőt lelkesedéssel haladjon előre a Krisztus Urunktól 
kijelölt úton. Kiválóan sikerült cikkek pl. : a független 
erkölcs, a vétkezés lélektana, az alkohol az ész Ítélőszéke 
előtt, a lelki jobbágyság (az emberektől való félelem), 
a munka nevelő ereje, a világ mint vallási szakértő és 
több más. Elénk, erősen egyéni jellegű stílusa, újszerű-
sége, gyakorlatiassága, példái, hasonlatai, képletei, néha 
humoros megjegyzései újra meg újra felébresztik az 
olvasó figyelmét. Kár, hogy az előadás fogékonyságát 
minduntalan félbeszakítják a betanulásra szánt tételek, 
a melyek komoly fogalmazásukkal nagyon eltérnek a 
magyarázatok néha szinte tárcaszerü üdeségétől. 

Szerző, a mint a könyv címlapján is jelzi, elsősor-
ban a középiskolák VI. osztálya részére írta művét, 
még pedig a hozzá mellékelt «Magyarázat» szerint nem 
tankönyv, hanem kalauz gyanánt. Tankönyvnek azért 
nem akarja tekinteni, mert «a vallás mindig veszít, ha 
egyszerűen tantárggyá fokozzák le s egyéb tantárgyak 
módjára kezelik». Ebben van igazság, de vigyázzunk, 
hogy a szabadgondolkozók malmára ne hajtsuk a vizet. 
Ok is azt akarják, hogy a vallástan ne legyen tantárgy 
az iskolában. Ha valamikor a nagyközönség és a törvény-
hozás sem fogná a hitvallásos erkölcstant jogosult tan-
tárgynak elismerni, akkor alighanem nagy baj lesz. 
Bizonyos, hogy az erkölcstant is lehet és kell tanítani 
az iskolában, persze az Úr parancsa szerint tanítván a 
növendékeket megtartani mind, a miket O parancsolt 
(Máté 28, 20). Ha a parancsok vagyis az erkölcstan meg-
tartására lehet és kell az ifjúságot tanítani, akkorlehet 
erre tankönyvet is használni. Egyébiránt a szerző is 
kijelöl könyvében «beemlézendö részt, pontokat», a 
melyek «eszközül szolgálnak az ifjúsági lelkipásztornál 
arra, hogy kipuhatolja, vájjon az ifjak foglalkoztak-e a 

krisztusi élet igazságaival» — tehát valamikép az iskola-
könyv feladatának is meg akar felelni munkájával, 
csakhogy ennél jóval többet is akar nyújtani. 

Szerző a krisztusi élet kalauzára vonatkozó néze-
teit és szándékait a «Katholikus Nevelés» 1909. évi 
2—6. számában, az «Egyházi Közlöny» 1909. évi 30—40. 
számában, az 1910. évi hitoktató tanfolyamon (Kath. 
Nevelés 1911. évi 1. és 2. sz.) nyilvánította, mielőtt művét 
közzétette. Nagyon megszivelni való és bizonyára álta-
lánosan elismert igazságokat hirdetett ott, midőn meg-
győzőn kifejtette, mennyire elégtelen az, ha az erkölcs-
tanítás csak ismereteket, fogalmakat, meghatározásokat, 
felosztásokat közöl és nem nevel egyúttal keresztény 
jellemeket s hogy ez utóbbi célból mennyire szükséges 
lélektani alapon eljárni, a keresztény élet követelmé-
nyeit az ifjú lelkét érdeklő és apologetikus tárgyalással 
megkedveltetni az akaratnevelés nélkülözhetetlen esz-
közét, az önmegtagadást, a megérdemelt kitüntető figye-
lemben részesíteni. Nagyon helyesen mondja Payot után, 
hogy az akarat puszta feltételezése és erősítésének elmu-
lasztása végzetes hiba. Kelleténél messzebb ment azon-
ban, midőn az eddigi iskolai erkölcstanokat «haszonta-
lan portékának» nevezte, a melyek «észbeli absztakciók 
száraz gyaluforgácsaival tartják jól az ifjút», a melye-
ket «az ördög is előadhatott volna, mert általuk senki 
sem lett jobbá». A valódi hibákat jó a nyilvánosság előtt 
is okkal — móddal feltárni ; de ilyen túlzásokkal kár 
fegyvert kovácsolni az ellenség számára. 

Még kevésbbé méltányos bánásmódban részesítette 
az erkölcstanításra vonatkozó hivatalos tanítástervet. 
Szerinte «a tanterv csak fogalmakat kíván, hallgatással 
mellőzi a krisztusi pedagógia fő és alapelvét (az önmeg-
tagadást), nem vet ügyet a lélek belső berendezésére, a 
lélek háztartására, szóval pszichológia nélkül tartja meg-
oldhatónak az erkölcsi nevelés nagy problémáját, nem 
mutat útat s módot a tankönyvíróknak arra, hogyan 
alkalmazzák az örök élet elveit az ifjú természetéhez, 
nincs egyetlen követelménye, egyetlen egy szava, mely 
az ifjúság erkölcsi életének védelmét célozza, semmit 
sem tud a harcról a világ szelleme ellen, nem emlékszik 
meg az erényes élet legnagyobb akadékáról, az emberi 
félelemről» stb. Ezért szerinte az egész tanterv hibás, 
okvetetlenül új tanterv szükséges, lia komolyan akarjuk 
az ifjúság erkölcsi nevelését. 

Csodálatos dolog, hogy 12 év előtt, a mikor a tanítás-
terv készült, nem vették észre az illetékes tényezők mind-
azt a sok hibát ! Átvizsgáltatták külön-külön az egyház-
megyei hatóságok, a tervezetet megküldötték minden 
vallástanárnak, ezek közül 105 küldött be róla írásbeli 
szakvéleményt s egy sem vette észre a most felsorol! 
nagy hiányokat. 1903-ban csaknem szószerint átvették 
az erkölcstanra vonatkozó részt a polgári iskolák, fel-
sőbb leányiskolák és kereskedelmi iskolák lanításter-
vébe; érdeklődtem a dolog iránt s azt találtam, hogy 
ismét valami 70 érdekelt szakember adott be Írásbeli 
véleményt s ezek sem szólaltak fel az említett hiányok 
miatt. 

Legyünk azonban nyugodtak ; a mit szerző köve-
tel, azt kifejezetten ki lehetett volna ugyan mondani a 
tanítástervben s lia Foerster müvei előbb jelennek meg, 
valószínűleg egész világosan bele is került volna, de 
így sincs kirekesztve, sőt könnyen meg is található 
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benne. Szerző leljesen félreérti a tanitástervet, ha azt 
gondolja, hogy az csak fogalomalkotást vagy meghatá-
rozásokat kiván ; ezt — gondolom — még senki sem 
olvasta ki belőle. Természetes, hogy a tanításban meg 
kell értetni minden új fogalmat. Szerző is így jár el 
általában; igaz, hogy pl. 25. és 3(5. lapon szól tevőle-
ges törvényről, a 46. lapon erkölcsi beszámításról, a 
144. lapon társadalmi kérdésről a nélkül, hogy ezeknek 
a kifejezéseknek értelmét megmagyarázná. 

A tanításterv nem említi ezt a szót : önmegtagadás ; 
de nem szól-e a sarkalatos erényekről, a bűn ellenszerei-
ről, a lelki tisztaság föntartásának módjáról s a böjt-
ről? Vagy nem tartozik az önmegtagadás az ön mérsék-
lés sarkalatos erényének körébe? S ha az erényekről szó-
lunk, el fogjuk-e hallgatni megszerzésök módját? Hogy 
a vallástanárok nem felejtik ki az erkölcsitanítás köré-
ből az önmegtagadást, arról maga szerző is meggyőződ-
hetett az első hitoktató tanfolyam alkalmával, midőn 
mintegy félévvel első cikkeinek megírása előtt jelen volt 
egy vallástanár próbatanításán, a ki a VI. osztály növen-
dékei előtt a böjttel kapcsolatban ép az önmegtagadást 
tárgyalta s a tanulókkal ott ki is kerestette a Szent-
írásból Krisztus Urunk mondását: «A ki utánam akar 
jönni, tagadja meg magát». Az illetőnek eszeágában sem 
volt eltérni a tanitástervtől, a jelenlevő vallástanárok 
egyike sem miuősítette az eljárást ilyen eltérésnek, 
Szuszai sem. 

A tanílásterv nem szól az emberektől való alaptalan 
félelemről ; de nem tartozik-e ez a lélekerősség sarkalatos 
erényének körébe? Hasonlót kell mondani Szuszai többi 
kívánságáról. Pokorny Emánuel. 

* 

Der F luch in d e r Religion de r Liebe. Von Lud-
wig F r a n k . III. Szerző arra a következtetésre jut, hogy 
az ilyen szeretet nélkül való egyházzal szemben a 
szétválasztás — separatio - eszközét használja az 
állam megtorlásul. Divatos jelszó! Eltekintve attól, 
hogy az államnak kötelessége alattvalói törvényes s 
jogos érdekeit megvédeni, legyenek azok anyagi vagy 
szellemi javak, szerzett jogok vagy vallási érdekek, az 
államnak az egyháztól való szétválása, a mint azt az 
egyház ellenei sürgetik, nemcsak jogtalan, hanem az 
államra nézve egyszerűen veszélyes kísérletezés, mert 
aláássa az egyház tekintélyét, meggyengíti annak üdvös 
befolyását az állampolgárokra, kiket nemcsak hívőknek 
nevel, hanem lelkiismeretes alattvalóknak is; szivükbe 
oltja, hogy a törvényes rendnek engedelmességgel tar-
toznak, egyszóval államfentartó szerepet tölt be az egy-
ház, mely szerepet sem a militarizmus, sem a rendőri 
intézmények sokfélesége, sem a büntető törvények min-
denre kiterjedő paragrafusai nem pótolhatnak. 

Innen magyarázható, hogy a felforgató elemek az 
egyháznak támadnak abban a tudatban, hogy az oltár 
lerombolásával a trón is meginog, sokkal hamarább, mint 
gondolnák, megcsinálják a társadalmi forradalmat, mely 
sok mindentől eltekintve, jövedelmező is ; mert az ú. n. sze-
paráció szekularizációval van kapcsolatban, vagyis 
oly birtokokhoz jutnak, melyekért nem ők dolgoztak, 
nem ők fáradtak. Röviden dúsgazdagokká lesznek anél-
kül, hogy rablásaikért börtönbe kerülnének, mert hisz 
«szentesíti» rablásaikat a megszavazott törvény. Mintha 

bárminő többség jogosult volna arra, hogy megenge-
detté legyen meg nem engedett dolgot, minő a rablás. 

Gondoljunk csak a francia liquidatorok szereplé-
sére; milliókat harácsoltak össze egyes lelketlen embe-
rek, templomokat 1 - 2 frankért elárvereztek; azt hir-
dették a félrevezetett népnek, hogy a szétválasztás majd 
minden bajt orvosol, megszűnik a szegénység, ha az 
egyház javait elveszik; s a nép kiábrándult már, be-
látja, hogy neki nem jutóit semmi az osztozkodásnál, 
hanem az élelmesek ragadtak magukhoz mindent, ellen-
ben kenyér nélkül maradtak azon szegények, kiket az 
egyháziak láttak el emberszeretetből a mindennapi ke-
nyérrel. A templomokat lerombolták és építenek új 
lébolydákat, ujabb börtönöket, mert a vallásos nevelés 
hiánya, az egyház üdvös befolyásának megcsappanása 
magával hozza a szenvedélyek uralmát ; az emberből 
vadállat lesz, ha nincs ki benne a hit eszméit elhintse; 
hiába erőlködik a megromlott társadalom holmi köz-
éleli erkölcstanokkal pótolni a hit áldásait, legfeljebb 
«kultur-bestiát» nevel, a műveltség külső máza majd 
csak raffinált bensőt takar, a tudomány és a technika 
vívmányai pedig kezére játszanak ennek a megromlott 
embernek s fegyvert szolgáltatnak kezébe, hogy felfor-
gató terveit minél hamarább megvalósíthassa; kevés 
lesz a rendőr s megbízhatatlan a katonaság. 

Sokat beszélnek, gyűléseznek, konferenciáznak ma-
napság a béke eszméjének érdekében. Szép és nemes 
feladat. Krisztus is békét hirdetett, de nemcsak hirde-
tett, meg is valósította azok lelkében, kik tanait követ-
lék. Ne feledjük, hogy Krisztus s az egyház nélkül nincs 
eredményes békemozgalom; mert a béke áldozatot kiván, 
lemondást, önfegyelmezést, szeretetet, önzetlenségei, tü-
relmet, megbocsátást, méltányosságot, figyelmet mások 
érdekeivel szemben, gyengédséget, engedékenységet ; ha 
pedig az egyházat megfosztjuk annak lehetőségétől is, 
hogy ezen keresztény erényeket átplántálja az emberek 
lelkébe, akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy a béke 
eszméje csak utópia, agyrém marad? Több lesz idővel 
a puska, ágyú, gépfegyver stb. mint az ember. így bün-
teti önmagát a romlott emberiség. Ezért még jobban fog-
nak áhítozni a népek a béke áldásai után, a sociális 
nyomor, az osztályharc, a tekintély elvének megtaga-
dása nyomasztó teher gyanánt nehezedik majd a társa-
dalmakra s ha meg lesz az emberekben a kiábrándulás' 
úgy követni fogják az új jelszót: Vissza Krisztushoz! 
Nem a szeparáció, hanem az egyházhoz való ragaszko-
dás a kulcsa a jövő boldogulásnak ! 

Jörgensen gyönyörű parabolát ír le. A nyárfa re-
gél a körülötte levő növényzetnek ; elmondja, hogy a 
régi elavult felfogás szerint a növényzet a Napnak kö-
szönheti fejlődését, virágzását. De a modern felfogás 
ezzel ellentétben azt hirdeti, hogy a növényvilág önálló, 
autonom, senki kegyétől nem függ, megél a maga ember-
ségéből, ezért kiadta a jelszót : függetlenítsék magukat 
az egyes növényfajok a Naptól, legyen meg a szepará-
ció! De az új éra szomorúan festett! A Nap megvonta 
jótékony, éltető hatását, a növényzel kiszáradt, elpusz-
tult, a pártos nyárfa is megjárta, levelei lehullottak, a 
tavasz nem hozott számára új életet. Elkorhadt. Sza-
kasztott ilyen a modern ember eljárása is. Függetlení-
teni magát, szeparálni magát Istentől, egyháztól. A szo-
morú következmények nem maradnak el. Megszűnik a 
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személy és vagyonbiztonság, a társadalom alapját ké-
pező családi élet megmételyezve, a hűség, megbízható-
ság, becsületesség mint valami sötét kor «erényei» 
gúny tárgyát képezik, helyébe az üzleti szellem, az élel-
messég, a ravaszság s az erőszak lép, a züllés, az «egyke», 
a «fekete kéz», a neuraszthenia, a téboly, alkohol, csa-
ládi dráma, marólúg, browning, szeparé, mozi, kabaré, 
párisi morál s ezek járulékai. 

Helyesen itéli meg a helyzetet Schmidt, protestáns 
tanár, midőn e szomorú viszonyok közt rámutat az 
egyházra, mint azon isteni intézményre, mely egyedül 
képes a hajók orvoslására. «So ist der Katholizismus 
noch die einzige Macht der Lebensvergeisterung geblie-
ben und so gehen heute nur noch von diesem Quell 
Ströme lebendigen Wassers a u s . . . Der Protestantis-
mus vermag die utilitaristischen und eudaimonistischen 
Versinnlichung der Massen keinen Damm mehr entge-
genzusetzen, der Katholizismus übt eine unerschütter-
liche geistige Herrschaft über alle Volksklassen aus. 
Darum ist er auch wieder die ausschlaggebende und 
herrschende Macht über alle wichtigen Lebensenlschei-
dungen unseres Volkes geworden». (Wissenschaftl. Bei-
lage zum Jahresbericht der Dorotheen-Schule in Berlin. 
1904. i. Donat S. J. : Die Freiheit der Wissenschaft. 
S. 358.) 

Elfogulatlan protestáns tudósok nyilatkoznak így 
az egyházról, a félrevezetett katholikusok tömege pedig 
annak lealázására tör. 

Szolgáljon ezek okulására az 1903-ban a debreceni 
temetőben felállított sírkő, melyen olvasható 

Itt nyugszanak az Úrban 
idősb M . . . J ó z s e f . . . 
a leánya lőtte agyon. 

M . . . Erzsike, 
meghalt 17 éves korában öngyilkos halállal, 

az anyjá t lőtte agyon. 

Ifj. M . . . József, 
meghalt a börtönben . . . 

az apját lőtte agyon. 

Az örök irgalmasság kegyelmezzen szegény bűnös lelkűknek. 

Hányszor ismétlődnek az ilyen esetek az életben ! 
Azért engedjük az egyházat érvényesülni, hadd fér-

kőzzék a szivekhez, hadd nemesítse meg azokat ; az 
egyház nem fog elpusztúlni, mert isteni oltalom alatt 
van ; nagyobb viharokat túlélt ; de az államok megdőlnek, 
ha a felforgatás szelleme hatja ál azok polgárait s a 
hitetlenség pusztít körükben. 

Jól mondja Böhmer, protestáns történetíró : «Nur 
die Macht der Kirche allein kann in den uns drohen-
den Stürmen Recht und Freiheit sichern. Alle diejenigen, 
die den religionslosen Staat anstreben und deswegen 
alles Religiöse und Kirchliche mit Füssen treten, dabei 
aber immer von Fortschritt und Freiheit faseln, ver-
dienen nichts Besseres, als dass die eiserne Hand einer 
Militärherrschaft die Stücke des von ihnen zerbrochenen 
Hirtenstabs in Gestalt einer Knute über ihren Rücken 
schwinge». 

Ezt jó volna megjegyezniök a mi szabadgondolko-
dóinknak is, hogy igazán szabadon s helyesen tudjanak 

1 J. Stöger-Bernhard : Zarándokságunk. 147. old. 

gondolkodni, menten minden előitélettől s ha L. Frank 
megszívlelte volna Böhmer szavait, bizonyára nem írja 
meg füzetkéjét, mely nélkülöz minden tárgyi alapot.1 

Tichy Sándor. 

Zapletal: Az ószövetségi s z e n t i r á s m a g y a r á z a t 
n é h á n y fe ladatáról . (Hl ) 

2. A másolás meggyorsítására az egyik fölolvasta 
a szöveget, a másik pedig írta a fölolvasottakat. Ez 
hallási hibákra vezetett, hasonhangzású hetük össze-
tévesztésére. 

3. A hibák egy harmadik csoportja a másolók 
hanyagságában leli eredetéi. Ide tartozik mindenek 
előtt: 

aj A duplázás, ugyanazon betű, sőt szó, mondat 
kétszeres leírása, megismétlése. Ez nagyon gyakran 
fordult elő. A másoló, még akkor sem törölle a fölös-
legest, ha utólag rájött hibájára, nehogy kézirata ezáltal 
értékben veszíteni lássék. 

bj Ép ily gyakran fedezhetők föl hézagok a szöveg-
ben. Midőn egy-egy betű, sőt szó vagy mondat elkerülte 
a másoló figyelmét és így kimaradt. E kihagyások oka 
legtöbbször az úgynevezett hoinoioteleuton, midőn a 
másoló oly azonos, vagy rokon szóra téved át, mely 
még csak később következnék. Ez különösen versalak-
ban megírt részeknél fordul elő, midőn egy vers kez-
detén ugyanaz a szó áll, mint az előző versben. 

c) Előfordult a betűk téves áthelyezése is, külö-
nösen, ha a másoló csak futólag olvasta a szöveget, 
anélkül, hogy értelmére is kellő figyelemmel lett volna. 

d) Oly másolók is akadtak, kik emlékezőtehet-
ségükre támaszkodtak. És lia ez nem volt elég hü, sza-
vakat, sőt egész mondatokat helyeztek át tévesen, vagy 
pedig ki is hagytak, avagy ismert rokon-részletekkel 
cseréltek föl. 

4. Önkényes változások, módosítások is megestek. 
Különösen a (Bal = úr) és "[^tt (Melek = király) sza-
vaknál. Továbbá homályos szóknál, melyeket ismer-
tebbekkel helyettesítettek. Nemkülömben bizonyos erő-
teljes kifejezéseknél, melyekhez a másolók enyhébbeket 
is csatoltak. 

5. Mindebhez járul még egy sereg oly hiba, mely 
okál részint a másoló hanyagságában, részint szánt-
szándékos módosításban leli. 

a) Az Ószövetségnek nem egy olvasója szövegpél-
dánya oldalára párhuzamos helyeket és magyarázatokat 
szokott följegyezni. Ha azután ilyen példány alapján 
újólag készítettek másolatot, ezek az oldaljegyzelek 
itt-ott a szövegbe is belekerültek. 

b) De az is előfordult, hogy olyan a szövegbe lar-
tozó szavakat, melyeket a másoló kifelejtett, utólagosan 
vagy az illető másoló, vagy más az oldalra pótlólag 
jegyzett föl. Ha ilyen példány nyomán másoltak, föl-
téve, hogy ezek a szavak ismét a szövegbe vissza is 
kerültek, nem mindig eredeti helyükre Írattak. 

cj A másolók által használt rövidítéseket utódaik 
gyakran nem helyesen oldották meg. 

dj Akadnak végre olv helyek is, melyek arról tanus-

1 Ez a három részből álló ismertetés eggyécsatolva jóravaló 
kész röpiratot képez, mely mint apró fűzetke nagyon alkalmas lenne 
a közönség közt való terjesztésre. így tesznek a németek. Ajánljuk 
a Szent-István-Társulat figyelmébe. Szerk. 
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kodnak, miszerint elromlott szövegeket érthetőség cél-
jából javítottak. 

Mindezeket szeme előtt tartó szentíráskutató eljá-
rása a tájékozatlanok előtt talán önkényesnek látszik. 
Azonban minderről már a szenatyák tanítanak ki ben-
nünket. Szent Ágoston «codices mendosi»-ről beszél 
(Epist. 82. ad Hieron.). Origenes (In Matth, torn. XV., 
4.) és szent Jeromos (Ad Damasum praef. in Evang. ; 
ad Sunn. ep. 10(5, 46.) pedig «álmos másolókról», «meg-
gondolatlan javítókról», «merész leírókról» beszélnek, 
kik «oldaljegyzeteket a szövegbe helyeztek». 

Nem is szabad a szentíráskutalónak önkényesen 
eljárnia. Csak akkor tételezzen föl romlott, hibás szö-
veget, lia erre kényszerítő oka van. így, midőn a szöveg 
nem világos, lia jelen alakjában másokkal ellentmon-
dásban van, ha a régi fordítások értelme más, ha pár-
huzamos helyekből lehet hibára következtetni. Midőn 
továbbá a mazoreták Paseq-nek nevezett függőleges 
vonalukkal jelzik, hogy a szöveg hiányos. Végre a 
versben megírt részleteknél, midőn a versmérték vagy 
a strófa-tan késztet erre. 

Nagyjában ismerjük manapság a héber versmérték 
szabályait. Ha oly versben megirt részek akadnak, me-
lyekben ezen szabályok törvényesülnek és, teszem húsz 
egészen helyes verssor melleit két-három hibás is akad, 
ezért nem az eredeti szerző, hanem a másoló vonandó 
felelősségre. 

Laokonnak oly utánzataira akadtak, melyekből ki-
vehető, hogy e csoportnak Bernini által eszközölt helyre-
állítása téves, nem egyezvén meg a régi hasonmásokkal. 
Hasonlókép áll a dolog azzal a nagyszerű templommal 
is, melynek neve ószövetségi Szentírás. A gyűjtők és 
másolók ennek pompás oszlopait és szobrait nem állí-
tották mindig helyesen össze. Eltekintve attól, hogy az 
évezredek folyamán a hatalmas kövekre, oszlopokra, 
pillérekre és szobrokra por is rakódott le és hogy egyik 
vagy másik diszítmény az idők viszontagságaitól is 
szenvedett. 

Ha mindezt összefoglaljuk, arra az eredményre 
jutunk, hogy ámbár lényegben nem történt változás, 
mégis mellékeseknek mondható részlelek szenvedtek a 
másolók részéről. Ha sikerül a szentíráskutalásnak az 
ószövetségi szöveg eredeti alakját megtalálni, annak 
tartalma sokkal kifejezőbb lesz és egész fenségében fog 
ragyogni. Pfeiffer Miklós. 

Telefon T u d o m á n y - e g y e t e m ü n k h i t tudományi kará-
ból Ö Felsége, a f ö k e g y ű r h a t évvel ezelőt t P r o -
l iászka O t toká r dr.- t , a d o g m a t i k a t a n á r á t , székes-
fehérvár i , mos t i smét Gla t t fe lder Gyula dr.-t, az 
egyház i s zónok la t t an t a n á r á t , c sanád i megyés 
p ü s p ö k k é nevez te ki. Ak ineveze t t ek fényt ve tnek 
a k a r r a , a k a r pedig t isztelet tel t ek in t k i tün te -
te t t t ag ja i ra s min t első t u d o m á n y o s tes tü le-
tünk , a k i t ün t e tő f igyelemből e r ő t és ösz tön t 
mer í t a haza i theologia i t u d o m á n y o s s á g további 
hozzámé l tó műve lésé re . 

T. S á r o s p a t a k . A számok már nem kaphatók ; de a 
könyv, mint itt alább olvashatja, az kapható. 

T. Ipolytölgyes. Nem; mivel az afféle teljesen szak-
szerű tanulmány a «Természettudományi Közlönybe» való. 

O. B u d a p e s t . Vannak előlegezett bizalmak is s jó, ha 
abból az élet, lia a valóság aztán csak a felét, olykor csak 
negyedét is valóra váltja. Ez már az emberi élet sora. 

T. W i e n . Kissé próbára tettem türelmét, (le most mái-
sorra kerül. Mindenkinek munkálkodását méltányolnom 
kell, de valamennyinek a legjobb akarat mellett se lehet 
egyszerre eleget tenni. Okos ember megérti ezt ugye? 

B. B u d a p e s t . Si duo faciunt idem, non est idem. Nagy 
különbség van munka és munka, dolgozat és dolgozat között. 
Nem lehet az ilyen dolgokat egyformán értékelni. Tessék 
csak kissé gondolkodni erről és jól megfigyelni az embereket, 
az életet s a munkák különböző minőségét. 

I ' . F e l s ő - E l e f á n t . A ma szükségletei a magasan szár-
nyaló elméletek szférájából való leszállást s az élettel több 
kapcsolódást kívánnak. A mai művészet hatása az erkölcsre 
különösen az a szempont, mely részletesebb megfigyelést igé-
nyel. Egy-egy ilyen irány kritikája, egy-egy ilyen termék bírá-
lata a magasabb eszmények mértéke szerint : lenne igazán 
tanulságos anyaga egy-egy dolgozatnak. A szép absztrakt 
keresése foglalkozásnak szintén hasznos foglalkozás, de ná-
lunk az ecset pusztíl, ezzel kellene nekünk szóba állani. Ez 
lenne a helyes művészi eszmék népszerűsítése az erkölcsi 
szép érdekében, mely az emberben többet lát húsdarabnál. 

Cz. y r n ö n e k Budapes t . A ki, mint Győry Teréz grófnő, 
negyven éve elnöknője a szegények segélyezésén fáradozó 
Erzsébet-Egyesületnek, az megérdemelte azt a szép jubiláris 
ünnepséget, melyet tiszteletére mult szerdán az Angolkisasszo-
nyok dísztermében rendeztek. En még nőről annyi jócsele-
kedetet, annyi hitéleti alkotást nem hallottam, mint a mennyit 
a grófnőről az ünnepi szónok fölsorolt! Ez már beszéd volt ! 
sans phrase ! A legszebb jutalma az ünnepeltnek bizonyára 
az a pápai kézirat marad, melyet elismerésül Kohl püspök 
nyújtott át neki. Ilyen érdemek előtt szivesen hajtom meg 
a «Religio» zászlaját. 

Könyvajánlás. 
Ajánljuk a szerkesztő következő müveit: 

Bűnbocsánat az ősegyházban . 1910. 118 1. Ára 2 K 50 till. 
Származás tan é s Vi lágnéze t . 1909. 150 1. Ára 2 K 50 fill. 
A m o d e r n i z m u s é s a ka tho l i c i zmus . 1908. 224 1. Ara 

3 K 20 till. 
Krit ikai t anu lmányok Acsády történetéről . 1904. 512 1. 

Ára 4 K 20 till. 
Kaphatók a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében, 

Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

TARTALOM. Hogy ír Reinke Istenről? IV. Floznik 
György dr.-tól. — A Szép abszolút oka. Pironcsák 
Antaltól. — Holbauer sz. Kelemen élete alkonyán. XII. 
Breznay Béla dr.-tól. — Az első századok keresztény 
írói a munkáról. V. Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
A franciskánus bölcselet eredete és jellege. I. Trikói 
József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — 
Irodalom. Adalékok a XVI. századbeli nyitrai püspökök 
életéhez. T. L.-tól. — Szuszai : Kalauz a krisztusi életre. I. 
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Pfeiffer Miklóstól. - Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Rgész évre 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6- EGYETEMI TANA» 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Hogy ír Igeinké Istenről? (V.) 

Emellett azonban nincs kizárva az sem, hogy 
Reinke azért beszél «bizonyosság» helyett csak «va-
lószínűségről», mivel — s most ugyancsak Kant ha-
tása alatt — a theoretikus ész s az objektiv külvi-
lág között szükségszerű összefüggést nem lát. Reinke 
műveinek figyelmes olvasói közül bizonyára többen 
jutottak e meggyőződésre.1 A neokantisták szerint 
a theoretikus ész az okozatról szükségszerű követ-
keztetést von ugyan az okra, s a célszerűségből va-
lamely értelmes rendezőre, de hogy ez a logikailag 
indokolt, de szubjektív szükségszerűség a követelt 
oknak, vagy rendező értelemnek föltétlen létezését 
bizonyítsa is, ezt állítani nem lehet. Talán azért gon-
golja Reinke, hogy bár bizonyító érveink szükség-
képen («zweifellos») Isten nyomaira vezetnek, Isten 
létezését az érvekhez támaszkodva feltétlen biztosra 
még sem vehetjük, s így végelemzésben a természet-
bölcselet nem, hanem csakis a hit képes minket Is-
tenről meggyőzni. — Ily megvilágítás mellett már 
tényleg jobban érthető, mit ért Reinke azon, hogy 
Isten a gondolkozó emberre nézve oly szükségszerű 
fogalom, melyet nélkülözni még az esetben sem le-
hetne, ha Isten tényleg nem is léteznék.2 

1 Alkalmul szolgálhattak erre R. azon kijelentései is, 
melyekkel «Einl. in die theoret. Biologie» c. könyvében «Vor-
aussetzungen der Forschung» cím alatt (17. és kv. lap) el-
szórtan találkozunk. Mindjárt a két első sorban Kant tanát 
teszi magáévá e szavakkal: «Wir können über die Natur 
nur nach Massgabe unseres Erkenntnisvermögens urteilen. 
Dies ist die grundlegende Voraussetzung alles Forschens». — 
Ugyanez található még kifejezettebben «Die Welt als Tat»-ban 
is «Monismus u. Dualismus» c. alatt; « . . . s o befinde ich 
mich — írja a vége felé — in Übereinstimmung mit zahl-
reichen Männern alter u. neuer Zeit», — s e férfiak között 
említi Kantot is, mint a kinek köv. szavaival maga is meg-
egyezik : «Was beweist nun aber am Ende auch die aller-
vollständigsteTeleologie? Beweiset sie etwa, dass ein solches 
verständiges Wesen da sei? N e i n . . . Objektiv können wir 
nicht den Satz darstellen : es ist ein verständiges Urwesen, 
sondern nur subjektiv für den Gebrauch unserer Urteils-
kraft.» (Kant.) 

2 «Dies Wort «Gott» ist mir beim Nachdenken über die 
Natur so sehr Bedürfnis, dasz ich es nicht entbehren könnte, 
und wenn es einen Irrtum bezeichnete.» (Naturw. Vortr. 
II. 39. 1.) 

Ám ily magyarázat nem mentheti Reinkét; mert 
mikor úgy látszik ő maga is azt állítja, hogy lehet 
a theoretikus ész számára valami törvényszerű s 
igaz, bár erre ugyanakkor az objektiv tényállás 
rácáfol, helytelen példára gondol.1 Mert csak az előtt 
lehet törvényszerűen bebizonyítható, hogy Achilles 
sohasem fogja utóiérni a lassú teknősbékát, bár a 
valóságban ennek ellenkezője áll, aki a szofisták 
álkövetkeztetéseit a józan ész vaslogikájától megkü-
lönböztetni nem tudja. Hát nem épen a józan ész 
tiltakozik-e leghevesebben az ellen, hogy valaki ily 
következtetést vonjon, melynek a szembe ötlő ta-
pasztalat nyilván ellent m o n d ? — N e m d e érthetetlen, 
hogy Reinke, aki ezt az érzékelhető külvilágot mint 
egy letagadhatatlan nagy tényt, — die Welt «als 
Tat» — állítja szemünk elé, így játékot űzzön a theo-
retikus ész neokantista tanával? Vagy talán a neo-
kantistáknak még sem osztja véleményét? •— akkor 
ismét visszatér a kérdés: Miért nem tulajdonit ér-
veinek többet egyszerű valószínűségnél? S a feleletet 
ismét a Reinke-féle terminológia szokatlansága ad-
hatná meg — talán. 

b) Hypothesis-e Isten léte? Mintha csak látszóla-
gos valószínűségi elméletéhez következetesnek akarna 
Reinke mutatkozni, Isten létét, melyre a természet 
ismerete vezette, egyszerűen hipothesisnek mondja. 

Lássuk itt is, hogy véleményeltérésünk e pont-
ban nem ismét csak a kifejezés szokatlan értelmű 
használatán múlik-e? Mert ha Reinke egyéni kon-
cepciójú dominánselméletét is, — mellyel pedig úgy, 
a mint azt magának kigondolta, iskolát nehezen ala-
pít, — többnek tartja2 egyszerű «hypothesisnél», váj-
jon akkor számára Isten maga tényleg csak egyszerű 
hypothesis volna ? 

Halljuk hát Reinkét: «Meines Erachtens kann 
es sich nur darum handeln, ob man die Erkenntnis 

1 A klasszikus Achilles-példáról van szó, melyről R. 
nem átallja ezeket irai : «Lässt sich doch auch formal be-
weisen (! ?), dasz Achilles nicht imstande ist, eine Schild-
kröte einzuholen ; und dennoch zweifelt kein vernünftiger 
Mensch daran, dasz er sie einholen wird». Die Welt als 
Tat. Kap. 2. (Vége felé.) 

2 «Die Dominanten sind daher vor allem keine my-
stische Hypothese». (Die Welt als Tat. 295. 1.) 
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des Daseins Gottes aus der Natur einen Induc-
tionsschluss, einen Analogieschluss, oder eine Hypo-
these von hoher Wahrscheinlichkeit nennen will»,1  

akár az elsőt, akár a másodikat venné, eljárása ki-
fogástalan volna, s ő mégis ép a hypothesis! választja. 
E választását meg is szeretné indokolni: «Wie wenig 
eine solche Hypothese dem Geiste der Naturwissen-
schaft widerspricht, geht daraus hervor, dass die 
moderne Erkenntniskritik allen naturwissenschaft-
lichen Lehrsätzen nur den Wert hoher Wahrschein-
lichkeit einräumt. Ist der kosmologische Theismus 
Hypothese, so mache ich darauf aufmerksam, dass 
auch die Schwerkraft eine Hypothese ist, u. dass 
auch die meisten Lehren der Geologie auf Hypothe-
sen beruhen.»2 Úgy látszik, hogy Reinke a termé-
szettudós előszeretetével a hypothesis szónak több 
tartalmat tulajdonít, mint közönségesen tenni szoktuk. 

Ez esetben azonban a hasonlat maga sem egé-
szen szerencsés. A biológia, fizika, geológia hypothe-
sisei csak oly mértékben érvényesek, a milyenben ed-
dig könnyű szerrel ki lehetett belőlük magyarázni 
a természeti jelenségeket. S Reinke Isten létét is 
ilyen hypotesisnek mondja, bár a természettudomány 
hypothesisei nem maradandó értékűek, vagy legalább 
is változtatlanságukért jótállani senki sem vállalkoz-
nék. Lehet hypothesis a fizikában az például, hogy ha 
a légüres téren is átszűrődik a fény, létezik az «éter», 
de annyi a fizikában sem hypothesis, hogy a fény 
átjut a pneumatikus burából is hozzánk, ennek meg-
van a kellő oka. Hypothesis lehet a geologiában az 
a pozitív elmélet, mely Földünk fejlődésének ma-
gyarázatát adja, de hogy Földünknek bizonyos át-
alakulásokon át kellett mennie, míg mai alakját 
kapta, ez nem hypothesis. S így amikor a természeti 
rendből Istenre következtetünk, Isten nem hypo-
thesis. A hypothesis legfellebb csak ott kezdődnék, 
ha arról esnék szó, öröktől fogva, vagy időben te-
remtette és rendezte-e Isten a világot; a teremtés 
műve előbb csak a Chaos-t, vagy mindjárt közvet-
lenül a Kosmos-t hozta-e létre; az élő lények most 
élő minden faját-e vagy kevesebbet, vagy talán épenség-
gel csak egy igen kezdetleges élőjlényt: az őssejtet stb. 
Igen, csak e kérdésnél kezdődik a hypothesis, de 
ezek már nem is Isten létét érintik, hanem a kü-
lönböző tudományok formális tárgyát képezik. 

Mikor tehát Reinke e kijelentést teszi: «Mag 
auch die kosmische Vernunft eine Hypothese sein, 
(sőt:) eine auf Wahrscheinlichkeitsgründen be-
ruhende Hypothese, ich halte es für ausgeschlossen, 
dass dieselbe durch eine bessere Hypothese zu er-
setzen ist»,3 bizonyára itt nem is meggyőződése el-
len cselekedett volna, ha e helyett kereken kijelenti, 
hogy Isten létét ő is többnek tartja hypothesisnél, 
szóval : Isten több mint hypothesis ! 

» Naturw. Vortr. II. 49. 1. 
3 U. o. 
3 Die Welt als Tat. 317. 1. 

b) Összejérhetetlen-e a semmiből való teremtés 
tana az energiák állandóságának törvényével? Szé-
pen ír Reinke a Mózes-féle teremtéstörténetről, me-
lyet «die Mosaische Schöpfungslehre» mellett ép oly 
gyakran «die Mosaische Schöpfungslegende» néven 
is említ. A XX. századi természettudomány nevében 
üdvözli Mózest, az «Urdenkert», kinek Genesise a 
legnaturálisztikusabb fölfogás szemében is maradandó 
tudományos értékű. Ezért nem tart Reinke attól,hogy na-
gyít, mikor e szavakkal hódol a Mózes-féle teremtés-
történetnek : «Darum bedeutet die mosaische Lehre 
den wichtigsten Fortschritt menschlicher Erkennt-
nis; der Atheismus ist ein Rückfall in prämosaische 
Barbarei.»1 

De azt már szintén nem lehet egészen szó nél-
kül hagyni, mikép indokolja meg e nagyszavú di-
cséretét. Reinke szerint két körülményben van meg-
adva a Mózes-féle teremtéstörténet jelentősége s tu-
dományos értéke. — Az első az, hogy Mózes, bár a 
természetet az ő korának s nem a XX. századnak 
szemével nézte, mégis «nirgends hat er (Mózes) be-
hauptet, dass Gott die Welt aus Nichts geschaffen 
habe.»2 — A második körülmény pedig, mely Mó-
zest Reinke szemében oly naggyá teszi, az, hogy «da-
gegen wird durch die Gliederung der Schöpfung 
in das Sechstagewerk das Entwicklungsprinzip be-
gründet».3 Ez utóbbi tényleg igaz, mert a teremtés 
hat napjával Mózes maga is azon fejlődési elméletnek 
vetette meg alapjait, mely a mai természettudomány 
álláspontjának legjobban megfelel. Hogy a hat nap 
helyett Reinke kevesebbel is, de minden esetre leg-
alább kettővel beérné, ez itt nem lényegbe vágó. De 
hogy a semmiből való teremtés tanát Reinke nem 
vallja, sőt e nézetében Mózest is elvtársának mondja, 
ez bennünket ismét váratlanul érint. Nem írja ugyan, 
hogy Mózes a semmiből való teremtést tagadná, 
csak annyit mond róla, hogy semmiből való terem-
tést Mózes sehol sem említ. 

Úgy látszik, filológiai kérdést csinál Mózes te-
remtéstanából. De így is a Genesis első fejezetében 
használt zsidó inkább semmiből való teremtést, s 
nem egyszerű anyagrendezést jelent.4 Am föltéve, 
hogy a filológia számára vitás maradna is e kér-
dés, az már mégis a leghatározottabban hibáztatandó, 
hogy Reinke a természettudományok legkonkrétebb-
jének, a fizikának nevében akar pálcát törni a sem-
miből való teremtés lehetősége fölött «Für den uns-
rigen (t. i. Standpunkt) ist sie (t. i. a semmiből való 
teremtés «hypotesise») es (t. i. elfogadható, «zulässig») 
nicht mehr, da wir (s most jönne az állítás meg-
okolása !) das Gesetz der Erhaltung als das umfas-
sendste Naturgesetz kennen. Dies Gesetz sagt aus, 

i U. o. 495. 1. a U. o. 3 U. o. 
4 V. ö. pl. D. Palmieri : De Creatione. Ed. postlium. 1910. 

22. és köv. 1. — Vagy : Lahousse De Deo Creante et Elev. 
1904. 18—33. 1. — Ezenkívül : Genesius-Zimmern-Buhl : Hebr. 
und Aramaisches Handwörterb. Lpz., 1905. 101. és köv. 1. 
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dass der im Universum vorhandene Vorrat von Energie 
und Materie unveränderlich ist.»1 Hogy azonban 
valaki az energiák állandóságából az örök anyagra 
következtessen, —- hiszen mi egyéb is a semmiből 
való teremtés tagadása — ezt súlyos ok nélkül sen-
kiről sem tételezhetnők fel, legkevésbbé pedig arról 
a Keinkéről, aki oly meggyőződéssel vallja magát 
theistának s a dualizmus hivének, s oly elszántan 
síkra tud szállani az anyanyelvű monista tanokkal 
szemben. Vájjon észreveszi-e Reinke, hogy miköz-
ben ilyet állit, ép annak a Häckelnek tanát hirdeti, 
aki ellen az elfogulatlan tudományos kutatás nevében 
emeli föl oly gyakran tiltakozását? Avagy nem Häckel 
mondta-e «Weltrâtsel»-ében, hogy «die allgemeine 
Konstanz der Energie u. der Materie. . . führt zur 
Lösung», — de oly megoldásra, amilyet Hackelék 
várnának az energia-megmaradás elvétől az anyag-
elvű monista bölcselet javára, s amilyenben öröme 
Keinkének sem lehetne. 

IIa igaz, hogy az energiák megmaradásának ál-
talánosan elfogadott törvénye a semmiből való te-
remtés tanát (Reinke szerint «hypothesisét») meg-
dönti, akkor meg se ütközhetünk azon, ha Pécsi ti. 
épen a keresztény apologiának vél szolgálatot tenni, 
mikor a modern fizika alapelveinek válságáról ír. 
E kérdés elől azonban kitérhetünk azzal a megjegy-
zéssel, hogy igazán semmi nehézséget sem találunk 
abban, ha az anyag változatlanságában s az ener-
giák megmaradásában is egyszerűen csak a terem-
tett univerzumnak Istentől beleoltott jellegzetes tu-
lajdonságát látjuk. 

Alább Reinke is enyhébben nyilatkozik : « . . . So 
konnte auch ein Sonnensystem unter der Einwir-
kung einer kosmischen Gewalt aus einem unsicht-
baren Prinzipe hervorgegangen sein».2 Itt is élesen 
különböztetnünk kell. Ha Reinke a teremtés alanyát 
(«causa efficiens») értené az «unsichtbares Prinzip» 
kifejezésen, akkor — ez alany Isten lévén — állí-
tása kifogás alá nem eshetik. Ha azonban az «un-
sichtbares Prinzip» a teremtés anyagi okát («causa 
materialis») jelenti, s Reinke ez utóbbit veszi, akkor ez 
még mindig kevés nekünk. Mi a teremtés causa ma-
terialis-át nemcsak valami «láthatatlan elvnek», ha-
nem a szó elvitázhatatlan értelmében semminek 
mondjuk. De tételezzük föl — valljuk be: kissé túl-
zott jóhiszeműséggel, — a legjobbat, azt t. i., hogy a 
Reinke említette «unsichtbares Prinzip» magát a 
puszta «semmit» is jelentheti, s ilyformán ezen kér-
désben is csak Reinke szokatlan terminológiája lehet 
oka az egész nézeteltérésnek. 

-tr 

Ezekben adtuk Reinke azon nézeteinek ismer-
tetését is, melyekre itt-ott könyveinek olvasása köz-
ben mint megannyi szépséghibára akadhatunk. Ne 

1 Die Welt als T. 496. 1. s u. o. 497. 1. 

feledjük, hogy Reinke mai komoly természettudó-
saink azon keveséhez tartozik, kik a keresztény irányú 
természetbölcselet terén elsőrendű tekintélynek örven-
denek, s így mindennemű nyilatkozataik már nemcsak 
érvek, hanem a tekintély erejével is hatnak. Annál 
nagyobb volt tehát a szükség rámutatni Reinke is-
mertetésében arra is, hol van az a néhány forduló-
pont, a hol Reinke a mi bölcseleti fölfogásunktól el-
térni látszik. Az előadottakból a következő négy 
pontban összegezhetnők eltérő nézeteit : 

1. Minden tudományos érv, mellyel Isten létét 
bizonyítjuk, csak valószínűséget szül. 

2. Isten léte ép úgy hypothesis, mint a termé-
szettudományok egyéb hypothesisei. 

2. Mózes a semmiből való teremtést sehol sem 
állítja. 

4. A semmiből való teremtés tana az energiák 
állandóságának törvényével mindenkoron megdől. 

Láthattuk azonban azt is, hogy e négy pont 
egyikéhez sem ragaszkodik teljes határozottsággal, 
következtesen. Sőt nyilatkozataiból sikerült kimu-
tatnunk, hog}' Reinke a «hypothesis», «valószínű» s 
hasonló kifejezéseknek nem egyszer oly szokatlan, s 
a rendes nyelvhasználattól elütő értelmet tulajdonít, 
a mely értelmezés mellett első tekintetre még oly me-
rész állításai is kifogástalanokká válnak. Ezzel azon-
ban se Reinke eljárása még nem jogosult, se végze-
tes félreértések kizárása még nincs biztosítva. 

Floznik György dr. 

A keresztény művészeitörténelem köréből. 
Az utóbbi időben egyre-másra jelennek meg 

kisebb-nagyobb művészettörténelmek. Leszámítva 
egyes kiváló nyereségeket,java részben tárca, novella-
szerű értekezések,émelygős bírálatok ezek tudományos 
alap, mélyebb látás és minden módszer nélkül. 
Csupa kárbaveszett fáradság, szóbeszéd és üres fecse-
gés; a művésztörténelem beleesett a maga cukor-
betegségébe. 

Annál nagyobb öröm, hogy pár hónappal ezelőtt 
egy szolid művészettörténelmet kaptunk és pedig 
éppen a mi égető szükségleteinkre. Megírta ugyan 
a híres Kraus már jó évekkel ezelőtt az ő mély 
tanulmányokat tartalmazó keresztény művészettörté-
nelmét, csakhogy ez egyrészről nem tankönyv és 
több előismeretet is kíván, másrészről pedig igen 
drága és csak az utóbbi években lejezte be Kraus-
nak egy tanítványa Sauer, freiburgi egyetemi tanár. 

Hogy theologusainknak valami fogalmuk mégis 
legyen a keresztény művészettörténelemről, beleszo-
rították ezt az anyagot az egyháztörténelembe. Hogy 
a keresztény művészettörténelem több figyelmet érde-
mel, az bizonyos. Knöpfter egyszerűen kihagyta már 
egyháztörténelméből e fejezeteket azzal az indoklás-
sal, hogy a keresztény művészettörténetem olyan 
terjedelmes anyagot ölel fel és oly fontos tudomány-
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nyá lett, hogy azt ily pusztán, ily egyszerűen letár-
gyalni nem lehet.1 Valóban ilyen szűk keretekbe 
beleerőszakolt séma inkább zavarólag hat, mint tájé-
koztatólag és nem egyéb fölösleges ballasztnál. 

Belátták ezt mások is és igyekeztek kiragadni a 
a keresztény művészettörténelmet ebből a szegényes 
környezetből. 

Beda Kleinschmidt-et illeti első sorban a dicséret, 
a ki alapos, kitűnően illusztrált modern tankönyvet 
nyújt theologusainknak.2 Protestáns részről Bichard 
Bürkner írt hasonló, szintén sok haszonnal forgat-
ható, de igen rosszul illusztrált kézikönyvet jóval 
előbb, 1903.-ban.3 Otte, Atz, Czobor ismert művei 
bizonyos mértékben elavúltak és nem is ilyen prak-
tikusak. 

A keresztény művészettörténelmet még egy kü-
lön kézikönyvben is nehéz föladat letárgyalni. Na-
gyon sokat nem mesélni, a fejlődés menetét hiven 
bemutatni, a fontosat a jelentéktelentől megkülön-
böztetni ilyen érzékeny területen, már maga mű-
vészet. 

Kleinschmidt 600 oldalt meghaladó tankönyvé-
ben megtalálta az arany középutat. Öt nagy fejezetre 
osztja fel művét. Ezek: építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet és ikonográfia. Mindezeknek fejlődését 
külön-külön mutatja be és így,sajnos, nem látjuk első 
pillanatra az egyes korszakokban az építészet, festé-
szet, szobrászat stb. összefüggését. Viszont ez a mód-
szer nem zavarja meg annyira a kezdőt, a ki a kap-
csolatot könnyen megtalálja, lia a különböző fejeze-
teket összenézi és összegezi. 

A különböző korszakok szellemi világát, a népek 
gondolkodásmódját karakterisztikus vonásokban lát-
juk kidomborítva ; a szerző itt-ott valóságos szellem-
idézést végez. A művészetet saját korának szemüve-
gén keresztül kell vizsgálni ; ez az út vezet a művé-
szet megértéséhez. 

Kiváló érdeme a szerzőnek, hogy kellőképen 
méltányolja művében azokat a nagy fölfedezéseket, 
a melyeket épen az utóbbi idők, különösen a Strzy-
gowszki4 és Wulf kutatásai eredményeztek: a Kelet 
befolyását a római ó-keresztény művészet kialakulá-
sára. Nagy érdeme továbbá az irónak, hogy nem áll 
meg a renaissance művészeténél, hanem logikusan 
gondolkodó fővel tovább is tekint és a lenézett ba-
rock, nemkülönben az úgynevezett «copf» stílust is 
jogosan, értékök szerint méltatja. 

Vagy ötven évvel ezelőtt az egyetemi művészet-
történelemtanítás a klasszikus antik és az olasz re-
naissance méltatásában merült ki. Ezek voltak azok 

1 Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Freiburg, 
1906. s. VIII. 

2 Lehrbuch der christl. Kunstgeschichte, Ferd. Schö-
ningh. Paderborn 1910. 640. n. M. 10. 

3 Geschichte der kirchl. Kunst, Freiburg im Br. et Leip-
zig 1903. M. 6. 

4 Kleinasien, Leipzig, 1903., Orient oder Rom? 

a csimborasszók, a melyek mellett minden eltörpült. 
Még Czobor tankönyvében is az olvasható, hogy a 
renaissance után már csak hanyatlás következett. Az 
utóbbi időben azonban új irányzat érvényesült. Már 
Burckhardt, atána Wölfflin, Dohme, Schubert, Biegl, 
Guzlitt foglalkoznak ezekkel a stílusokkal és meg-
adják nekik a megérdemelt tiszteletet. 

Fontosnak tartom, hogy idézzem e helyen a hires 
rothenburgi püspöknek, Kepplernek, idevonatkozó 
szavait: «Wenn du der christlichen Kunstforschung 
und Kunstgeschichte fort und fort zurufst : rühre mich 
nicht an, oder wenn du je dich damit befassest, ver-
werfe, verdamme, verurteile — so ist demgegen-
über mit allem Nachdruck das paulinische «alles ist 
unser» geltend zu machen und ernstlich zu ermah-
nen zur Ausfüllung dieser Lücke in unserer Kunst-
geschichte und zu einem durchaus gerechten Urteil 
über diese Stile».1 

A püspök e szavai azoknak is szólnak, a kik jogo-
sulatlanul oly kíméletlenek minden modern művé-
szettel szemben. — Alles ist unser! 

Elismerés illeti továbbá az írót azért is, hogy 
művében az iparművészetet sem hagyja figyelmen 
kívül. Az iparművészet kellő méltatása és fejlődésé-
nek ismertetése nagyon fontos dolog. Az iparművé-
szet segítsége nélkül üresek volnának a templomok. 
Festői szépségű oltárok, szószékek, szépen faragott 
padok, opál mélységű üvegfestmények, nagyszerű 
kelyhek, szentségtartók, a tűfestés remekei, Ízléses 
egyházi ruhák mind-mind az iparművészet dicsé-
retét zengedezik. 

Szerencsés gondolat volt az ikonográfiának és a 
szimbolikának tárgyalása, mely megérteti velünk az 
egyes művészettörténelmi furcsaságokat.2 Ez a fejezet 
a munkának talán legsikerültebb része. Tárgyalás alá 
kerülnek itt a művészi inspiráció forrásai : a szent-
írás, a liturgika, a színjáték, a szentek legendái és 
egy csomó finom, subtilis kérdés. A szerző bőven 
elvetette a magot, Vajha bő termést is hozna fára-
dozása! A műkifejezések szótára zárja be a tartal-
mas, értékes kézikönyvet. 

Végül megemlítem, hogy e modern tankönyvben 
a legfontosabb és legnjabb művészeti irodalom is 
megtalálható. 

Melegen ajánlom e munkát azoknak a theologiai 
tanár uraknak a figyelmébe, akik a szemináriumok-
ban az egyházi művészet előadásával vannak meg-
bízva. Ferdényi Kálmán dr. 

1 Aus Kunst und Leben. 2., 114. 
2 Bővebb tájékozást az ikonográfiáról : H. Detzel, Christ-

liche Ikonographie 2. Bde., Freiburg im B. 1894—96., nemkü-
lönben Emile Mâles nagyszerű művében : I. Etude sur l'icono-
graphie du moyen âge et sur ses sources d'inspiration, II. 
L'art réligieux de la fin du moyen âge. Paris, A. Colin 1909. 
A szimbolika tanát és forrásait pedig bőven nyújtja Jos. 
Sauer: Symbolik, Freiburg im Br. 1902. Ezenkívül 1. Wilpert 
és de Waal kiváló munkáit és értekezéseit, 
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Hofbauer szent JÇetemen élete alkonyán, (xm.) 

Az üldözés, a mint már jeleztük, Hofbauer atya két 
rendtársának meggondolatlan fészkelődéséből keletke-
zett. Stark atya esetét már ismerjük. Ez az eset olaj volt 
a szentünk ellen lappangott jozefinisztikus gyűlölet 
tüzére, de robbantó ereje nem volt. Sokkal szeren-
csétlenebb volt a Sabelli atya esete. Hofbauer atya 
titkárja — mert Sabelli ez volt főnökének háta 
mögött levelet írt Rómába, hogy így-meg-amúgy, ő 
«szabálytartó házba» szeretne kerülni : engedjék meg 
tehát neki, hogy a római rendházba mehessen át. 
Hofbauer atya, az elüljáró, a rendfőnöki helytartó 
tudta nélkül1 ment el a levél ; az ő megkérdezése 
nélkül jött rá az engedelem. 

Most Leonardi, az új bécsi nuntius lépett közbe. 
Ismervén az osztrák viszonyokat, azt írta Rómába, 
hogy Sabelli atya római utazása igen ügyetlenül 
volt kieszelve. Semmit sem adnak ki Bécsben oly 
gyanakvással s annyira nem szívesen, mint Rómába 
szóló útlevelet. Sabelli atya könnyebben mehet át 
Svájcba, a hol már kétszer is volt. Erre Sabelli 
Rómából azt az utasítást kapta, hogy tehát Svájcba, 
a valsaintei zárdába menjen át lakni. 

Ámde ide is útlevél kellett. És — a mitől Hof-
bauer atya annyira tartott — a rendőrség ezt az esetet 
alkalmul használta ki arra, hogy Hofbauer atya ellen 
akciót indítson. Sabelli ugyanis személye leírásánál 
meggondolatlanul figyelmeztette a rendőri hatóságot 
arra, hogy ő Ausztriában el nem ismert kongregáció 
tagja s most rendi hatósága Valsaintebe küldi őt. 
Több se kellett a rendőrségnek. Tüstént azt taná-
csolták2 Sabelli atyának, hogy meneküljön s legyen 
világi pappá, mert a dologból baj lehet.3 

Ám Sabelli személyét közvetetlenül semmi baj 
sem érte ; annál nagyobb bajba keveredett azonban, 
a meggondolatlan eset következtében, szentünk. Igaz, 
hogy a rendőrségnek Hofbauer atya ellen még csak 
gyanú volt a kezében. De már volt valami. Hogy 
tehát világosan meglássa a valóságot és szentünk 
személyét karmai közé keríthesse, nem maga vállal-

1 Tehát már saját közvetetten alattvalója, neveltje, lelki 
fia — semmibe vette szentünket. Ennyire terjedt Giattini és 
rómái társai rossz példájának a hatása. 

2 Pajalich, Erinnerungen, §. 98. V. ö. Haringer, 336. 1. 
3 Arra a kérdésre, hogy szentünk részéről az ő szerze-

tesi minőségének a rejtegetése vájjon nem volt-e egy szent-
hez méltatlan eljárás, Krisztus Urunk és a szentek példájára 
utalva azt feleljük, hogy — bizony nem volt. A rejtőzködés 
bizonyos értelemben isteni tulajdonság s nagy embereknél 
lelki fensőbbségnek a jele. Azért irta a rá kényszerített rejtőz-
ködésben mesteri tökélyre emelkedett szent Athanáz (in 
Apologia de fuga sua) : «Quod Deus inserrit, id omnino 
facendum. Ideoque et ipsum Verbum (Krisztus Urunk, az 
Isten Fia) propter nos homo factum, non indignum putavit, 
cum quaereretur (midőn üldözői keresték), quemadmodum 
et nos, ab sc ondere se ; et cum persecutionem pateretur, fugere, 
et insidias declinare». In Officio S. Cyrilli Hier. 18. Mart. 
Lect. VIII. 

kozott a vizsgálat megejtésére, hanem gonosz laikus 
taktikával «megbízta»1 az érseki consistoriumot, hogy 
ez indítson vizsgálatot Hofbauer Kelemen atya ellen, 
íme, mivé fajult a jozefinizmus korában az egyházi 
hatóság! A rendőrség eszközévé —- Isten ügye és az 
ő kiválasztott embere ellen !2 

Tehát Hofbauer atya oda sodródott ellenségei-
nek a kezei közé. S ezek három izben feszítették őt 
erkölcsileg keresztre. Kétszer kínozta őt meg egy-
házi, természetesen jozefinus hatóság, a consistorium, 
s harmad fokon a világi hatóság száműzetésre, ki-
utasításra ítélte őt. Hogyan? Majd lálni fogjuk. Miért? 
Azért, mert szentünk inkább engedelmeskedett —-
Istennek, mint az embereknek. 

Lássuk ezt a háromszoros erkölcsi keresztrefe-
szítést sorban egymásután. 

Az első consistoriumi kihallgatáson Hohenwart 
érsek maga nem volt jelen.3 Magát az ülést pedig 
Sebastian Brunner, ajozefinus idők mesteri történet-
irója, így festette le: 

«Hofbauer atyának in pleno kellett megjelennie. 
Az urak asztal körül ültek. Hofbauer — tekintet 
nélkül arra, hogy áldozópap, és tekintet nélkül arra, 
hogy egyáltalában semmi tisztességfosztó bűnt vagy 
egyháziatlan cselekményt nem követett el — kény-
telen volt, mint vallatásra megidézett gonosztevő, 
bírái előtt állni. Székkel nem kínálták meg őt. Fedd-
hetetlen papi életére, melyről minden jelenvolt 
tudott s meg is volt győződve, semmi tekintettel sem 
valának. 

A kihallgatás egy rendőri szoba vagy törvény-
szék alakiságaival indult meg: «Mi a neve? Mikor 
született? Honnan való? Mi a vallása?» stb. 

Holbauer atya, ki a bürokratikus eljárás iránt 
úgylátszik semmi érzékkel sem bírt, erre az utóbbi 
kérdésre egészen nyugodtan, de egyúttal a mél-
tatlan bánásmód átérzésének teljes kifejezésével, ezt 
felelte : 

«Hiszen mindenki jól tudja, hogy katholikus pap 
vagyok.» 

Erre a feleletre, mivel izzó rendreutasítás követ-

1 Innerkofler szava, 728. 1. 
2 Arra a kíváncsi kérdésre, hogy miért választotta ki az 

Úristen a jozefinus egyházi szolgaság letörésére éppen Hof-
bauer atyát és nem valamely más kiváló állásban és tekin-
télyben állt egyházi férfiút, például a kitűnő egyházi szel-
lemű Hohenwart érseket, arra a felelet már készen van adva 
szent Pálnál (I. Kor. 1, 28.) : «Ignobilia mundi et contempti-
bilia elegit Deus, et ea quae non sunt (szentünknek Ausztriá-
ban nem volt létjoga), ut ea quae sunt, (jozefinus állam-
mindenhatóság) destrueret». Vagyis: «A világ nemteleneit és 
megvetetteit választotta Isten és azt, a mi semmi, -— hogy 
lerontsa, a mi valami». 

3 Mentségére Innerkoller 768. 1. Brunnert követve a 
következőket hozza fel : «Der Erzbiscliof Graf Hohenwar t , . . . 
ein zu betagter Mann, konnte keinen Widerstand leisten und 
muszte das eingeleitete Verfahren seinen Gang gehen lassen, 
den zudem einige, nicht sehr würdige Stimmführer im 
Konsistorium noch etwas zu verbittern suchten-». 
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kezett,1 Hofbauer atya, az Isten embere, a szellem -
óriás, egész nyugodtan csak ennyit válaszolt: 

«Nem jó itt lenni, — én el fogok menni.» Nagy 
Hiedelemmel meghajolt és az ajtón nyugodtan ki-
ment.2 

A hatás, mely a helyükön maradt birákon ura-
lomra jutott, a nagyon különféle személyiségek szerint 
nyilván különböző vala. 

Maga az ősz érsek, nemes, békülékeny termé-
szetű ember, telve szentjánosi szeretettel, így nyilat-
kozott erről az eseményről : «Igaza volt, hogy eltá-
vozott. Úgy tesz, mint az apostolok ; lerázza a port 
lábairól és — távozik».3 

Ennek az (érseki) nyilatkozatnak megértése cél-
jából ismételnünk kell azt, hogy a célba vett (consi-
storiumi) eljárás nem az érsektől indult ki, hanem a 
rendőrségtől volt parancsolva : a nemeslelkű érsek 
tehát azzal már elüljáróban nem volt egyetértésben. 

A még egyháziasan gondolkodó kanonokok 
közül néhányan bámulva-bámultak egymásra — és 
azt telték, a mi ilyen körülmények között a legoko-
sabb és legtermészetesebb : nevettek — nem a fölött a 
férfiú fölött, a ki oly találó nyilatkozatok után oly 
méltóságteljesen távozott, hanem a fölött a komikus 
helyzet fölött, a melybe ők maguk kerültek s melyet 
ők, nem ok nélkül, a rendőri megbizás iránt oly 
előzékeny és Hofbauer iránt oly bosszús kollégáik-
nak a rovására voltak kénytelenek írni».4 

Szinte nevetünk vagy hajlandók vagyunk itt ne-
vetni mi is, nemde nyájas olvasó? Ámde Hofbauer 
atya sem mikor távozott, sem azután, bizony nem 
nevetett. Sőt ellenkezőleg ! . . . Ki képzelheti el méltó-
képpen azt a kínt, azt a lelki fájdalmat, melyet a 
szent férfiúnak az okozott, hogy egyházi férfiak az 
egyházi hatóságot a rendőrség gyáva és lelketlen 
eszközévé alacsonyították le, még pedig — Isten 
ügye ellen! 

Az első keresztrefeszítés tehát, bár módfölölt 
gyötrelmes volt szentünk lelkére nézve, nem sikerült. 
Szentünk dicsőséggel ment át rajta. Pajalich írja 
egy szemtanúról, hogy Hofbauer atya magatartása a 
consistorium előtt benne a szent férfiú iránt nagy 
tiszteletet gerjesztett.5 Breznay Béla dr. 

1 Már tudjuk, kitől származott a rendreutasítás, ki volt a 
«totum facu. Egy leendő «apostata» dignitárius, a ki izzó gyűlö-
lettel volt eltelve Hofbauer atya szent papi személyisége 
iránt. 

2 Ime — «az Isten ereje és az Isten bölcsesége» (I. Kor. 
1, 24.), a melyről írva vagyon (ugyanott és Izai. 29. 14.) : 
«Perdam (cmoXffi), lerontom a bölcsek bölcseségét és az okosak 
okosságát tönkreteszem». Itt még a shakespearei vagy dantei 
szavak is fölöslegesek, mert elégtelenek. Itt maga — a tény 
fenségessége beszél. A vádlottból biró lett ; ő ült törvényt 
bírái fölött. 

3 Haringer, 335. 1. 
4 Szép egyházi szabadság — a rendőrség rabszolga-

ságában ! V. ö. Seb. Brunner, 209. s köv. 1. 
5 «Damals "war der Priester Turzon als Sekretär und 

Kanzler gegenwärtig, der später Domherr wurde, und einige 

A keresztények munkaélete nagy Constan-
tinus előtt. (vi.) 

Tertullianuslegalább az Apologeticummal (197-ben 
írta) még ide tartozik. Nála csendül meg először egy 
vád, mellyel a pogányok illették a keresztényeket, s 
melynek tárgya a keresztények meddősége és gyü-
mölcstelensége az ügyekben. «Sed alio quoque in-
jur iarum titulo postulamur: et infructuosi negotiis 
dicimur» (Apol. 42; a következő fejezetben így 
cimezi : de sterilitate christianorum). A többi keresz-
tény iró erről a vádról hallgat. Mindössze néhány 
adatunk van még, mely erre vonatkozik. Ha bizo-
nyosra vehetjük, hogy Domitianus az ő keresztény-
sége miatt ölette meg Flavius Clemenst, akkor már 
ellene is ezt a vádat hozták föl : contemptissimae 
inertiae (Sueton. Domit. 15, 1 : K E26). Itt-ott a vér-
tanúi aktákban is előfordul a lustaság és a haszon-
talanság vádja (nem /piaitavoí, hanem aypíjcrcoi).1 Mit 
kell tartanunk erről a vádról? Mindenesetre nem 
áll annyira előtérben, mint más vádak, mert külön-
ben más hitvédőknél is gyakran találkoznánk vele. 
Alapját csak bizonyos látszat képezhette, hogy t. i. 
a keresztényeknek a pogányság közéletével, társa-
dalmi köreivel és magánéletével szemben nem lehe-
tett eléggé tartózkodó és visszavonuló helyzetet el-
foglalniok, mert mindez át volt Itatva a bálványozás és a 
ledérség mozzanataival, a melyek a keresztényt minden 
pillanatban lelkiismereti összeütközések, anyagi vesz-
teségek, sőt halálveszedelem elé állíthatták. A pap-
ság számára a papi nőtlenség ma is sokszor oly 
helyzetet teremt, a mely a be nem avatottnál az em-
berkerülés, a társas életre való alkalmatlanság, a 
meddőség és elszigeteltség benyomását kelti. Külön-
ben a meddőség és gyümölcstelenség vádja nem 
esik egybe a dologtalanság vádjával. A kézimunka 
iránt érzéketlen, sőt megvető szellemű rómainál ez 
a vád más valamit jelentett, mint a mit esetleg mi 
ma alatta értenénk. A római pogány nem azért 
vetette meg a keresztényt, mert kézimunkát nem 
űzött, hanem épen azért, mert azzal foglalkozott. Ez 
a vád tehát nem érthető a munkátlanságra, hanem 
a visszavonulásra a közélettől, mely a római szemé-
ben minden volt. Hogy csak így vagyunk helyes 
nyomon, mutatja Minucius Felix Octaviusa (sokan 
még Tertullianus elé helyezik, mások a III. századba 
utalják); ez a mű különben is feltűnően rokon Ter-
tullianus Apologeticumával s így magyarázatánál 

Jahre später unseren Kongregierten erzählte, er habe damals, 
als er das Benehmen des P. Hofbauer aufmerksam betrach-
tete, eine hohe Achtung und Verehrung zu ihm gefaszt.» 
Erinnerungen, § 99. 

1 A P I. 93. Még egy helyre találtam Eusebiusnál, a ki 
a Valerianus-üldözés alatt három palesztinai vértanúról (Pris-
cus, Malchus, Alexander) i i j a : Qui cum in agro degerent, 
primum quidem seipsos inisimulasse dicuntur tanquam igna-
vos et desides (Eus. n. E. VII. 12 : 664 k.). 
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irányadó. Caecilius Natalis pogány botránkozik azon, 
hogy a keresztények szólani akarnak az isteni dol-
gokról, holott tanulatlanok, az irodalomban járatla-
nok és piszkos mesterségeket űznek (artium etiam 
sordidarum, 5. f.); ellenben később szemökre hányja: 
latebrosa et lucifuga natio, in publicum muta, in 
angulis garrula (8. f.). íme ez az, a mi megfelel a 
Tertullianus által említett vádnak, melynek igazi ér-
telme az : csak piszkos mesterségekkel foglalkoznak, 
ellenben a forum nyilvános ügyeit kerülik. Mik vol-
tak okaik ez utóbbira, láttuk. Nem voltak közön-
bösek a nyilvános ügyekkel szemben, hiszen hallot-
tuk fönnebb alex. Kelementől, hogy «néha a köz-
ügyekben kell eljárnunk, a mezőkön valamit végez-
nünk s feleségeinktől távol lennünk ...», valamint 
azt, hogy «szabad a közügy kezelésében résztvenni» 
(Paedag. III. 11.); de a közügyek végzése abban a 
világban sokszor legyőzhetetlenül nehéz volt a keresz-
tényre nézve. 

Tertullianus a vádra igy felel: «Hogyan? Hiszen 
veletek élünk, ugyanaz az élelmünk, szokásunk, be-
rendezkedésünk és életszükségletünk ! Nem vagyunk 
brahminok vagy indiai gymnosophisták, erdőlakók 
és az életből számkivetettek. Tudjuk, hogy hálásak-
nak kell lennünk Isten, az Úr, a Teremtő iránt; 
műveinek semmi gyümölcsét meg nem vetjük, sőt 
mérsékeljük magunkat, hogy szertelenül vagy rosz-
szul ne használjuk. Nem élünk veletek együtt e 
világban forum, mészárszék, fürdők, vendéglők, műhe-
lyek, aklok, vásáraitok és kereskedéstek nélkül. Hajó-
zunk is veletek, katonáskodunk, a földet műveljük, kal-
márkodunk, mesterségeinket s műveinket haszno-
tokra bocsátjuk. Hogyan látszhatunk terméketlenek-
nek a ti ügyeitek számára, a kikkel és a kikből 
élünk, be nem látom». (Apol. 42.) Tertullianus azon-
ban másutt is ad értékes fölvilágosításokat. Az Apo-
logeticum 38. fejezetében írja, hogy a keresztények 
tegnapi voltuk dacára mindent betöltöttek, városo-
kat, háztömböket (insula), erődöket, municipiumo-
kat, conciliabulumokat, még a tábort is, a tribuso-
kat, decuriákat, a császári palotát, a senatust, a foru-
mot; az 1. fejezetben: hogy minden kor, állás és mél-
tóság a mi nevünkhöz pártol, azt mint veszteségteket 
siratjátok. Másutt az üldöző Scapulát figyelmezteti 
arra, hogy az üldözöttek minden nemhez, korhoz és 
méltósághoz tartoznak; hogy tizedelni kell majd 
Karthagót; hogy saját bajtársát, a maga rendjebeli 
férfiakat és matrónákat, előkelő személyiségeket, 
barátjainak rokonait és barátjait fogja magával szem-
ben találni (Ad. Scap. 5.). 

Mindez azt bizonyítja, hogy a keresztények a 
nehézségek dacára a közélettől sem tartották magu-
kat távol s mindenki a maga rendje módja sze-
rint dolgozott. Hogy Tertullianus az otiositasnak 
ellensége, oly temperamentumos és nyugtalan lélek-
ről, mint ő, eleve is gondolhatjuk, de erre egye-
nes bizonyítékaink is vannak. Az imádságok tekin-

tetében, melyeket a nap bizonyos óráin (tertia, 
sexta, nona) mondunk, ha ezeket a törvény nem 
parancsolja is, magunknak kell magunk számára sza-
bállyá tennünk, hogy erre a dologra egyéb ügyeinktől 
időt csikarjunk el (De orat. 25). Másutt leírja a keresz-
tény nő nehézségeit, melyek előállanak abból, hogy 
vallási kötelességeit és férje iránti kötelességeit egy-
aránt teljesíteni akarja : istentiszteletre kellene mennie, 
de férje korán reggel fürdőt kíván; böjti nap van, de 
férje lakomát rendel; a szegényeket szeretné felke-
resni, de sürgős házigondok jönnek közbe; a bör-
tönökbe kell mennie, a szentek lábait kell meg-
mosnia, az idegenből jövő testvért kell megvendé-
gelnie stb. (Ad uxor. II. 4 k.). A dologtalanság fino-
mabb fajtáitól undorral fordul el, ámbár velők 
buzdítja a vértanúkat kitartásra; ilyen dologtalan-
ság (otiosi) az ő szemében sok spleenes pogánynak 
agyafúrt sportja: a vadállatok közé keverednek, hogy 
harapásaikban és sebeikben büszkélkedjenek; bizo-
nyos távolságra égő ruhában mennek; bikakorbá-
csok csapásai közt sétálgatnak stb. (Ad martyres 5). 

Művei között egészen különleges helyzetet foglal 
el a «De idololatria», melyet montanista korában 
írt s a mely, lia neki érvényt tudott volna szerezni, 
teljesen igazolta volna a terméketlenség és meddő-
ség vádját. Ez a mű sem irányul a munka ellen, 
de szertelen szigorúsággal oly kazuisztikát ad a külön-
féle munkanemekről, hogy azok tetemes része a 
keresztényre nézve erkölcsileg képtelennek látszik. 
Tertullianus azonban még itt sem csinál tabula rasát 
a munkanemek megbeszélése után, ámbár földmű-
velésen, állattenyésztésen s néhány más munkán 
kívül alig hagy meg valamit a kereszténynek. Fel-
fogását mások nem osztották; érdekes e pontnál 
alex. Kelemen «Paedagogusát» Tertullianus «De 
idololatriájával» egybevetni. Sőt ő maga is nevetséges 
ellentétbe került azzal, a mit a keresztényeknek 
mindenben résztvevő életéről az «Apologeticus»-ban 
mondott. Hozzá a munka maga is mutatja, hogy a 
keresztények a Tertullianus által birált valamennyi 
foglalkozást űzték, néha olyanokat is, melyeken mi 
is fennakadunk. Kárhoztatja a bálványszobrok és 
bálványképek készítőit (plastes, coelator), de elárulja, 
hogy keresztények is voltak közöttük, mert kifogá-
saikra felel (5. f.) Ezek a kifogások érdekesek, mert 
a munkára való jogot és a munka kötelességét han-
goztatják: a) nincs miből élnem, tehát dolgoznom 
kell; bj az apostol azt mondta, mindenki az marad-
jon, a mi volt (I. Cor. 7, 20); c) az apostol azt is 
meghagyta, hogy példája szerint mindenki kezemun-
kájával keresse kenyerét (I. Thess. 4, 11). Még azt 
is halljuk, hogy bálványkészítők papokká is lettek 
(6. f.). Kárhoztatja továbbá mindazt, a mi bárminő 
néven összeköttetésbe jut a bálványokkal: templom, 
oltár, kápolna, vésett aranylemez, házfödés, víztartó, 
diszítőmunka, falfestés, márványmunka, rézmű stb. 
mindez vagy egyenesen a bálványozást szolgálja, 
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vagy könnyen arra vezet (8. f.). Tiltja az astrologiát, 
mathesist, magiát, tanítóságot, irodalmi tanárságot, 
kereskedelmet, vivómesterséget, fűszerkereskedést, ka-
tonáskodást, a hivatalnokoskodást, a bíráskodást stb. ; 
vagy legalább is oly záradékokkal látja el ezen mester-
ségek, hivatások és állások ellátását, a melyek a 
gyakorlatban egyértelműek a tilalommal. Számos 
ponton azonban föl-fölcsillámlik, hogy az ő elmélete 
teljesen ellentétben áll a keresztény gyakorlattal. 
Különben rigorizmusa dacára a keresztények fön-
nebbi kifogásait teljesen méltányolja és csak az 
ellen küzd, hogy ezekkel az elvekkel ez vagy az 
a munka is igazolható volna. 

cJ III. század. Tertullianusnak legtöbb művé-
vel és talán Minucius Felix-szel is bele jutottunk a 
III. századba. Minucius Felixet már Tertullianussal 
kapcsolatban említettük. Itt hozzá tehetjük, hogy a 
keresztény Minucius Felix az «Oclaviusnak» alkal-
mául szóló tengerparti sétát úgy írja le, mint a mely 
szüreti szünet idején, az ügyvédi gondok enyhülése-
kor történt (Octav. 2). Cyprianus is azt írja, hogy az 
«Ad Donatum» c. mű a szüreti szünidő pihenőjében 
íródott (Ad Donát. 1). 

Cyprianus nem igen ír a munka kötelességéről, 
legalább nem emeli ki a munkát a jócselekedetek 
általános fogalmából. De ne feledjük, hogy a gya-
korlati életből sarjadzó munkák, mint a minők Cyp-
riánuséi, rendesen csak negativ képet nyújtanak, 
mert nem azt mondják el, ami jó mutatkozik, ha-
nem arról beszélnek, a mi hiányt tapasztalnak. Cyp-
rianus idejében sok, talán túlsók munka volt, erre 
mutatnak az ő keserű panaszai a keresztények gaz-
dagodási vágyáról (De lapsis 6. és 11, ep. 11.) Ezek-
ből megtudjuk, hogy sok püspök, kinek példát kel-
lett volna adnia, megvetette az egyházi kormányza-
tot és világi dolgok kezelője lett, elhagyta püspöki 
székét, népeit s idegen tartományokban kóborolva a vá-
sárokon nyerészkedett (De laps. 6.). Másutt látjuk, 
hogy Cyprianus meg tudta siratni az évszakok ál-
datlan lanyhulását, a márvány, az arany- és ezüst 
kevesbedését, a földművesek, hajósok, katonák meg-
fogyatkozását, valamint az ártatlanság eltűnését a 
forumon, az igazságét a bíróságnál, az egységét a 
barátságban, a rátermettségét a mesterségben, a fegye-
lemét az erkölcsökben (Ad Demetr. 3). Mindebben 
persze ő a közelgő világvég jeleit látta, de egyszer-
smind a nemes munkával való rokonszenvezését is 
elárulta. A dögvész idején tanúsított magatartása 
pedig mindig remek emléke marad munkásságának 
(Pontius, De vita Cypr. 9—11). Ugyanezt kell mon-
danunk alex. Dionysius leírásáról, melyet Eus. (H. E. 
VII. 22: 678 k). tartott fenn számunkra; ez a leírás 
bemutatja a nagy különbséget a keresztények és a 
pogányok viselkedése között (lásd még Eus. II. E. 
IX., 8, 13: 824 k és Cypr. Ad Demetr. 10). 

Az ál-Kelemenféle I. levél a szüzekhez (III. szá-
zad) a nőkkel való együttlakás ügyéből kifolyólag 

ugyancsak nekimegy a léhaságnak. «Mások pedig, 
mivel mindig tétlenségben zsibbadnak, hiú és haszon-
talan tereferére és hahotázásra jönnek össze. . .De 
valóban csak a restség vezeti őket, mert nemcsak 
restek, hanem fecsegők is és kíváncsiak és arról 
beszélnek, a mi nem való. írva is vagyon, hogy a 
rest ember földjét tövis borítja (Prov. 24, 31), és a 
lusták útja mintegy tövises sövény (Prov. 15, 19). 
Ugyanis minden lusta a mint dologtalan, úgy haszon-
talan is. Azért csak meddőség fakad azok nyomán, 
a kik semmitsem tesznek, a kik csak üres szavakra 
vadásznak, ebben képzelvén maguknak a hasznot és 
az igazságot. Hasonlók az ilyen munkások az özve-
gyekhez, a kik dologtalanul és fecsegve járnak ház-
ról-házra; ők hiú beszélgetést folytatnak vagy hall-
gatnak és azt házról-házra viszik s nagyítják . . .» 
(10. és 11. f.) 

Az ú. n. Klementin Homiliák bevezetéseként 
szereplő Kelemen-levél régibb mint maguk a Homiliák. 
Waitz a Homiliákat már 300—350 közé helyezi, 
ellenben a Homiliák forrását képező Periodoi Pet-
rou-t a bevezető Kelemen-levéllel még 220—230 
közé. Harnack és Duchesne egyetértenek Waitzzal. 
A Kelemen-levélben olvassuk, hogy alamizsnát teljes 
bőkezűséggel kell nyújtanunk; a kik kellő korban 
vannak, azoknak házasságáról gondoskodjunk; a k i k 
mesterséget nem tudnak, azoknak életmód kijelölése 
által adjunk alkalmat életszükségleteik kielégítésére ; 
a kézművesnek munkát, a gyöngének irgalmat (8. f.). 

Az ú. n. Apostoli Didascaliában (Funk és Har-
nack szerint a III. század második feléből) azt ol-
vassuk: «Ti keresztények tehát minden nap és min-
den időben, mikor templomban nem vagytok, szor-
galmasan munkátoknál legyetek, úgy hogy éltetek 
egész idején . . . soha tétlenek ne legyetek. Mert az Ur 
mondta: (idézi Prov. 6, 6—11). Legyetek tehát min-
dig tevékenyek, mert soha jóvá nem tehető szégyen 
a lustaság. A ki pedig nálatok nem dolgozik, ne is 
egyék; mert a lustákat az Úristen is gyűlöli; a lusta 
t. i. nem lehet hivő». (13. f.). Különben már a 3. 
fejezet a nők figyelmébe ajánlotta az erős asszony 
dicséretét (Prov. 31, 10—31), a ki kezével dolgozik 
gyapjút és vásznat, éjjel telkei házinépe gondozá-
sára, földjét és szőlejét kezeli, jó ruháról gondos-
kodik stb. A 22. fejezet pedig előírja, hogy a gyer-
mekeket mesterségre kell tanítani. 

Az ál-Kelemen-féle I. levél a szüzekhez, vala-
mint az Apostoli Didascalia ismételten idézik a Pél-
dabeszédek könyvét. Ez arra mutat, hogy ez a könyv 
erős használatnak örvendett az egyházban s vele 
mindazok a bölcs mondások, melyek a munkára 
sarkalnak, a kereszténység közkincsét képezték. 
Ugyanezt a használatot részben ugyanazon idézetek-
kel, részben másokkal látjuk az Apostoli Konstitúciók 
(400 k.) II. könyvének 63. fejezetében. Különben, 
hogy a Példabeszédek könyve kezdet óta pótolta a 
hiányt az egyházban, melyet az evangélium esetleg 
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hagyatott az által, hogy a munkát mint erkölcsi 
parancsolatot feltételezte, de előtérbe nem állította : 
arra elég bizonyítékkal szolgálhat az, hogy ezen 
könyv kanonikus volta iránt az Egyházban soha 
kétség nem volt. Eltekintve a későbbi irók, zsina-
tok és kéziratok ó-szövetségi kánonaitól, a Példa-
beszédek könyve mint kanonikus irat szerepel már 
sardesi Melitónál (190. előtt; Eus. H. E.IV.,26,14: 388) 
és Origenesnél (u. o. VI., 25, 2:574). Használják: 
római Kelemen (I. Cor. 14, 57), Ignatius (ad Magn. 12), 
Cyprianus (Testim. 3, 56). Sőt sokszor idézi sz új-
szövetség is : II. Cor. 9, 7. (Prov. 22, 8) ; Hebr. 12, 5. 
(P. 3, 11); Jac. 4, 6. (P. 3, 34); I. Petr. 5, 5. P. 3,34); 
II. Petr. 2, 22. (P. 26, 11). Origenes a Példabeszédek 
könyvéhez 7 homiliát és három könyvre terjedő 
kommentárt írt; Hippolvtus is külön műben magya-
rázta (B A I . II. 99, 109, 528). Ennek a könyvnek 
közkézen forgása és szent jellege magában véve is 
kizárja, hogy az első három század irodalmának 
gyér adatai folytán arra gondoljunk, hogy a munka 
az őskereszténységben nem részesült volna kellő 
becsületben. Zubriczkij Aladár dr. 

Jl franciskánus bölcselet eredete és jellege. 
II. 

Nem értjük mi meg a franciskánus bölcseletet, 
ha nem gondolunk az unctióra, a gustusra, az actióra, 
az égbe való fölszállásra és mézgyüjtésre, azután 
leszállásra a földre s a méz közlésére. Scotismus és 
Occamismus, formalismus és nominalismus a böl-
cseletnek kemény kérge, fő hogy ott is, itt is, mint 
Bonaventuránál a seraíicus láng ég. De a doctor 
seraficus lelke szelid tűz ; Scotusé tisztító tűz ; Occamé 
elkeseredett és emésztő tűz, a mely önmagával együtt 
az egyházat is fölperzseli. Francesco fia mind a há-
rom, de Occam szivéből elszállt az alázat szelleme 
s bár spiritualista, nagy elkeseredése, forradalmi ér-
zése legyűri benne a lemondó és tűrő szeretetet. 

A franciscanus bölcseletnek ez tehát az alap-
gondolata, az augustinismus, az idealism us, mindennek 
természetfölötti és misztikus látása. A leikükön ke-
resztül nézik a világot; a túlvilági fényben szemlélik 
a földi életet, et utinam Cherubim non recedat. 

De ezen világnézet lassan bontakozott ki. Az a 
csodálatosan egyszerű, mélyen bensőséges, kedvesen 
naiv franciskusi meglátás, mely mintegy édes álom 
lebbent el a bámuló föld fölött, a gazdagabb, tudo-
mányosabb lelkekbe kenetet öntött ugyan, de a sej-
telemszerűség, az önmagáról elfeledkezett s egészen 
Istenben bizó lelkület már világos látássá, tudatos te-
vékenységgé, lángoló egyéni bizalommá fejlődött ki. 
Maga szent Ferenc is olykor borongó lélekkel előre 
látta, hogy testvérei nemcsak Isten lantosai, de har-
cosai is lesznek. A szellemi élet fegyvereibe öltöznek 
s a küzdelem hevében a kenet és hímpor elszáll s csak 
az önmagában bizó, Istenről megfeledkező ember 

marad meg. Praeodorabatur etiam tempóra non longe 
Ventura, in quibus occasionem ruinae fore scientiam 
sciret, spiritus vero fulcimentum spiritualibus inten-
disse.1 Sajnos, ezt valóban meg is élte. Et dicebat: 
Mulli sunt, qui totum Studium suura et sollicitudinem 
suam diu noctuque ponunt in scientia, dimittentes 
vocationem suam, sanclam et devotam orationem. 

Már 1221 után heves harc indult meg a spiri-
tualisták és a haladók között. Az előbbiek a misz-
tikus trubadur élet hívei, Isten lantosai akarnak ma-
radni, mint szent Ferenc. Járni tovább a falvakat és 
városokat, erdőket és mezőket, beszélni a szív mé-
zéből meghatottan és egyszerűen, élni a halmokon 
és vizek mellett krisztusi szegény életet. Az utóbbiak 
a renddé alakulás útjaira lépnek. A természeti élet 
helyébe az emberiséggel való szorosabb kapcsolatot 
keresik. Harcias szellemet öltenek föl a veszedelmes 
szellemi áramlatok, a manicheusok és az arisztote-
lészi mezben belopódzó mohamedán világnézet ellen. 
Unctio et speculatio. Johannes de Rupella panaszo-
san mondja, hogy a zsidókat is egykor azért nyom-
ták el (Királyok 1., 13., 19.), mert nem voltak fegy-
vérkovácsaik. A bölcselők a kovácsok. A sátán tesz 
a rendben is akadályokat a bölcselkedés elé. 

Az ár ellen nem lehet küzdeni. Mihelyt a rend 
iskolákat emelt, beköltözött oda a gazdag szellemi 
élet. Szent Ferenc megbízza szent Antalt, hogy tanít-
son. A hivatalos egyháznak is ez volt az akarata, 
mert szüksége volt önzetlen szellemi harcosokra. 
A bolognai iskola szent Ferenc életében keletkezett. 
1230-ban pedig Párisban és Oxfordban emelnek isko-
lákat, tanítóik kiváló tekintélyre tesznek szert s a 
tudósvilág szine-javát képezik ki. A régi hagyomá-
nyokból az maradt meg, hogy egyelőre csak theolo-
giával foglalkoznak. Szent Ferenc ezt szigorúan meg-
hagyta. A pogány bölcselettel tehát szakszerűen 
egyelőre nem foglalkoztak. Ám a reduclio artium in 
theologiam azért mégis e szokáson is rést ütött. 
A theologia műhelyében lassan minden tudományt 
befogadtak és földolgoztak. 

Párisban Hali Sándor tanít, a ki 1222-ben lépett 
a rendbe. IV. Ince (1243 - 1254) megbízza, hogy lom-
bardi Péter Sententiái nyomán egy Summa univer-
sae Theologiae-t írjon. Sándor az 1210 óta hevesen 
kopogtató arisztotelészi bölcselet (logika, fizika, meta-
fizika) szemmellartásával írja meg müvét, a melyet 
az egyház el is fogad. Nagy merészség volt ez akkor 
az orthodoxokkal szemben. Panaszkodnak is, hogy a 
theologiát Sándor barbárrá teszi, sőt megrontja, sőt 
ezt a királyt rongyokba öltözteli, induunt regem ves-
tibus sordidis et laceratis; iidem spargunt pulverem 
in lucem et inde nascuntur cyniphes.2 Az arisztotelészi 
bölcselkedést a franciskánusok vitték be legelőször 
a theologiába. 

1 Thorn, a let. Vita II. 3. c. 124. 
3 Hauréau Notices et extraits etc. Paris, 1893., 251. 
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Érdekesebb képet nyújt az oxfordi iskola. Az 
angol faj gyakorlati szelleme hatja át az iskola leve-
gőjét. A kitűnő ürosseteste, később lincolni püspök, 
s a ferenciek nagy barátja nagy szívvel és még bá-
mulatosabb tudással rakta le az oxfordi iskola ha-
gyományait. Művelte a nyelvtudományt s a mathe-
matikát és a természettudomány minden ágát. Hű 
tanítványa volt a franciskánus Adam de Marisco s 
főkép Roger Bacon. Bacon a filozófiáról oly nagy és 
egyetemes fogalommal bir, mint szent Ágoston és 
szent Bonaventura. Ágostoni tan (de Doctrina Chris-
tiana), hogy a bölcseletnek a tudás minden ágát föl 
kell ölelnie. A theologia pedig értékesítse az emberi 
szellem minden kincsét.1 A mint a zsidók magukkal 
vitték az egyptomiak kincseit, úgy kell a theologus-
nak összeszedni a bölcselet minden tanítását, ut sic 
tota philosophiae sapientia sciatur in textu Dei-2 

Bacon hideg, gúnyolódó értelemmel, de francis-
kánus szívvel azon dolgozik, hogy a természet és 
kegyelem, a hit és ész, a szentek és a régi bölcselők 
útjai (et via sanctorum, et omnium sapientum anti-
quorum3) összetalálkozzanak, egy célban ölelkezze-
nek.4 Ha a bölcseletnek ily gazdag tartalma és egy-
úttal ily nemes célja van, nem sekélyesedik el üres 
dialektikai szőrszálhasogatásokban, gyermekes fölte-
vések tárgyalásában, amely vád ellen szent Bona-
venturának rendje érdekében védekeznie és állást 
foglalnia kellett. Fateor, displicent tibi curiositates, 
displiccnt et mihi, et displicent fratribus bonis 
et Deo et Angelis suis. Nec defendo circa scripta 
puerilia mussitantes, sed detestor eos pari ter 
tecum.5 

Talán a rend spiritualista tagjai, vagy egy a vi-
lági tudós papok közül volt, a ki Bonaventurának 
okot és alkalmat adott a rend bölcseleti szellemének 
megvilágítására. Az előbbiek magukat szent Ferenc 
társainak nevezték s a rend kebelében a lelki arisz-
tokráciát képviselték ; az utóbbiak nem nézték jó 
szemmel a rend hagyományainak lassú színváltozá-
sát, főkép mivel sok anyagi és szellemi érdekük ve-
szélyeztetve volt.8 A spiritualisták ujabb sérelmet lát-
tak abban, hogy a novitiusok már nem csak kizáró-
lag theologiával foglalkoznak, hanem tanulmányaikat 
előkészítő bölcseleti segédtudományokkal kezdik s 
csak azután térnek át a szent tudományokra. A tu-
domány kedvéért fölmentik őket az oratiótól, a val-
lásos élet gyakorlataitól s kenet nélkül szűkölköd-
nek.7 Non plantare vineas diversorum studiorum, 

1 Bonavent. Epist. ad. magistram innom, az utolsó be-
kezdésben. 

2 Opus tertium c. 24. 
s U. o. 
4 Comp, studii phii. c. 6. ed. Brewer. 
5 Epist. ad magist. innom. u. o. 
8 Érdekes e szempontból Bonaventura liber apologetusa, 

amely bizony a panaszok százára kénytelen válaszolni. 
7 Felder, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im 

Franziskanerorden 1904. 365. o. 

nec bibere vinum scientiae saecularis et mundanae 
philosophiae, volt a spiritualisták jelszava.1 

Ez a súlyos vád ismét elvezet bennünket a kér-
déshez, milyen szellem lengett a franciskánus világ-
nézetben ? Mi volt tanulmányaiknak végső célja? Mi 
indította a rendet a hagyományok kibővítésére? 
S vájjon tényleg oly kártékony volt-e az unctióra a 
bölcselettel való foglalkozás? 

Már előbb említettem, hogy a franciskánus misz-
tika és világnézet szent Ágoston talaján állott, az ő 
szelleméből táplálkozott. Ehhez az alaphoz, ehhez a 
nagylelkű s gazdag lelkű szenthez fordult a rend 
mindig s tőle merített lelkesedést, vállalkozási ked-
vet, útmutatást. Világosan látjuk ezt szent Bonaven-
turánál, midőn rendjét a bölcselettel való túlságos 
foglalkozás vádja ellen védi és bizonyítja, hogy az 
eretnekekkel szemben a hit igazságainak védésére a 
bölcselet és pedig az ágostoni bölcselet nyújt fegy-
vereket. Azon nehéz időkben, midőn az arabs, a mo-
hamedán világnézet oly támadólag, minden termé-
szetfölötti és keresztény gondolatot annyira tagadólag 
lépett föl, az egyszerű hit vagy a sancta rusticitas 
bizony nem volt elégséges. Az Isten és a lélek; a 
gondviselés és szükségszerűség; a teremtés és az 
anyag örökkévalósága ; az alak és az anyag ; a tér és 
az idő kérdéseit oly éles ellenmondások között tár-
gyalták, a metafizika és fizika anyagi fegyvereivel 
elemezték, hogy valóban «kovácsokra», bölcselőkre 
volt szükség a fides infusa mellett. S az ágostoni böl-
cselet mind e kérdésekre az unctio szellemének, de 
egyúttal az ész igényeinek is megfelelőleg válaszolt. 
«Nullus melius naturam temporis et materiae descri-
bit, quam Augustinus inquirendo et disputando in 
libro confessionum. Nullus melius exitus formarum 
et propaginem rerum, quam ipse super Genesin ad 
litteram. Nullus melius quaestiones de anima et de 
Deo, quam ipse in libro de Trinitate. Nullus melius 
naturam creationis mundi, quam ipse in libro de 
Civitate Dei. Et, ut breviter dicam, pauca aut nulla 
possunt magistri in libris suis, quin illa reperias in 
libris Augustini. Lege Augustinum de doctrina Chris-
tiana, tibi ostendit, quomodo non potest intelligi 
Sacra Scriptura sine aliarum scientiarum peritia.»2 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy Bona-
venturából az egyoldalúság vagy elfogultság beszél, 
hogy Arisztotelészt nem ismerte és azért nem méltá-
nyolta. Ismerte ő Arisztotelészt ép úgy, mint szent 
Tamás. Idézi is, alkalmazza is müveit. Az 1610. ki-
adásban a Liber Sententiarum végén össze vannak 
gyűjtve az Arisztotelészből idézett helyek s látjuk, 
hogy Arisztotelész majd minden könyvét ismeri. Nem 
a tudatlanság, hanem lelkének, szellemének iránya 
tapasztja őt az ágostoni hagyományokhoz. 

1 S. Francisci Legendae veteris fragmenta quaedam, ed. P. 
Sabaticr 98. 

s De tribus quaest. u. o. 
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Nagy és nemes gondolat hatása alatt fejlődött, 
bővült tehát a franciskánus gondolkodás. Nem az 
unctio kenetének illatát akarták a haladók elpáro-
logtatni. A keresztény világnézet megmentését az 
unctióval kapcsolatos spekuláció révén remélték. Ez 
az alapgondolata a látszólag oly hideg kedélyű Roger 
Baconnak is. 0 is azt mondja, quod philosophia inu-
tilis sit et vana, nisi prout ad sapientiam Uei ele-
vatur, ut ei serviat cui servire regnare e s t . . . E t i d e o 
qui vu It scire philosophiam, sciat earn in usu Scip-
turae.1 Nem is kell félni, hogy a bölcselet megméte-
lyezi a lelket, hisz mind a kettőből egy bölcseség 
ragyog ki : «una est sapientia in utraque relucens».2 

Ezért sürgeti az idegén nyelveknek gondos megta-
nulását, a természettudományokkal való beható fog-
lalkozást, a mathematika és geometria művelését, 
hisz az arabs tudósokkal csak úgy vehetjük föl a 
harcot, ha azokkal egyenlő rangra, szellemi színvo-
nalra emelkedünk. Csavarjuk ki kezeikből ezeket a 
fegyvereket, «sicut íilii Israel asportaverunt vasa 
Aegypti». 

Ezekből látjuk, mint győzött a tudományért és 
az egyház nagy érdekeiért aggódó szeretet a sacra 
simplicitas fölött. S vájjon a laterani templomot, a 
mely az egyházat jelképezi, kik támogatták jobban 
a spiritualisták-e vagy a haladók? Azt hiszem, a fele-
let könnyű. Sem az unctio, sem a puszta specu-
latio, de a kettő együttvéve. így győzött a rendben 
nemcsak a bölcselet, de az ideális, a plátói és az 
ágostoni bölcselet együttvéve, amelyben van ágostoni 
unctio s ágostoni és plátói speculatio, magas szár-
nyalású szemlélődés. Trikál József dr. 

gyházi Bécs. Az új mintius. Cseh katholikus nagygyűlés. 
.,, A római antipápista ünnep. — 

® Mgre Bavona, az új nuntius, f. hó 25-én hagyta el 
ónika. Brazília fővárosát, Rio-Janeirót. Utódja a brazíliai nun-

tiaturában ingre Aversa lesz. Európai útjában mgre 
Bavona mindenek előtt Rocca di Cainbiohan.az Abruzzók-
ban, szülőföldjét látogatja meg. Innen megy azután 
Rómába, hogy a mint mondani szokták, instructióit, 
utasításait és megbizó levelét átvegye. 

Skrbenszki bibornok, prágai érsek köréből éi-kezett 
hír szerint a cseh katholikus nagygyűlés f. évi augusztus 
12—15-ig Olmützben fog ülésezni. 

Hire járt, hogy az olasz királyság ötvenévi jubileu-
mán, tehát azon a pápaellenes ünnepen, melyben a sza-
badkőművesség oly előkelő, mondhatni főszerepet fog 
játszani, innen Bécsből, illetve Ausztriából, parlamenti 
képviselők küldöttséggel fognak résztvenni. A terv Stein-
wender képviselőtől, a hirhedt Náthán, római zsidósza-
badkőműves polgármester barátjától származott. Az osz-
trák szabadelvű németség tüntetni akart a pápaság ellen. 
Legújabban azonban fordulat állt be a dologban. Stein-
wender nyilatkozatot közölt a lapokban, mely szerint a 

1 Opus tertium c. 24. ed. Brewer. 
2 Opus maius p. 2. c. 14. 

terv kivitele kétségessé vált. Okul az olasz sajtó maga-
tartását hozta fel, melyből azt lehet szerinte következ-
tetni, hogy az osztrák képviselők, abban az eset-
ben, ha húsvétig a bécsi rajxrát az osztrák olaszok 
számára a kivánt olasz tudomány-egyetemet meg 
nem szavazza, Rómában igen hideg fogadtatásban része-
sülnének. A dolog bibéje másutt rejlik. Az osztrák sza-
badelvű képviselők a végett szeretnének Rómába menni, 
hogy részt vegyenek a pápaság elleni demonstrációban és 
így némi vigasztalást nyújtanának Náthánnak azért a 
kemény leckéért, melyben őt Bécs egyik alpolgármestere, 
dr. Porzer, a katholikusok egy igen népes gyűlésében 
pápaellenes fészkelődései miatt részesítette. Azonban, 
mivel Ausztriában, kivált a német alpesi tartományok-
ban, a nép katholikus önérzetét az ily pápaellenes tün-
tetés vérig sértené, a német szabadelvű képviselő urak 
meggondolták a dolgot. Tehát a választó népre való te-
kintetből nem mernek Bómába menni. íme, mekkora 
hatalom a katholikus nép, ha kath. hitében öntudatra 
s önérzetre van ébresztve ! 

* 

Berlin. Az antimodernista eskü alkalmából — mint 
argumentum ad hominem, mint minden józan gondol-
kodású protestánst leszerelő okoskodás az szerepel, 
hiszen a német tudomány-egyetemek protestáns hittu-
dományi karainak tanárai is esküt tesznek hitvallásukra 
és szóhoz csak ez eskü alapján juthatnak a tanszékeken. 
Nem is valamely katholikus lap, hanem a «Frankf. 
Zeitung» egész hosszú lisztát állított össze ezekből a 
protestáns egyetemi tanári eskükből. Lássunk belőlük 
egyet-kettőt ! 

Az erlangeni egyetem protestáns hittudományi ka-
rában, ha valaki venia legendit, előadásra jogosultsá-
got akar szerezni, a következő hitvalló nyilatkozatra tesz 
esküt : (az illető) «A szentírásban foglalt és az evangéli-
kus egyház symbolikus könyveiben, névszerint az ágostai 
hitvallásban és annak apológiájában,a smalkaldi articulu-
sokban, Luther kis és nagy katekizmusában és a concordia 
formulájában tanúsított tant egészen elfogadja és ellene 
sem tanítani, sem nyomtatás útján nyilvánosság elé 
adni semmit nem akar. Esküszik továbbá, hogy minden 
fölmerülő vita alkalmával nem fog könnyelműen csak 
a maga Ítéletére hagyatkozni (suo solius arbitratu de ea 
non statuere temere), hanem meg fog kérdezni a saját 
egyetemén, vagy más egyetemen, igazhitű hittudósokai és 
velők szorgalmasan fog tanakodni ; továbbá, hogy az 
evangelikus keresztény protestáns egyház protestáns 
híveinek nézetétől soha eltérni nem akar : hogy így az 
egyház békéje és egyetértése sértetlen maradjon». 

A greifswaldi egyetem protestáns hittudományi 
karának eskümintájában, szintén latinul, ezt olvashatni: 
«Kérdelek ennélfogva, fogadod-e, hogy te a keresztény 
tan minden főrészének igazságában, a prófétai és apos-
toli könyvek szabálya szerint, a mint ez egyházunk 
symbolikus könyveiben, vallásunk súlyos tekintélyű tanu-
ságaiban foglaltatik, állhatatosan megmaradni akarsz? 
Felelet: Fogadom és ünnepélyesen igérem. Isten engem, 
Jézus Krisztus által, úgy segéljen. Amen». 

Lipcsében a protestáns egyetemi hittudományi taná-
rok 1871. óta a szász protestáns lelkészek avatásakor hasz-
nálatos esküforma szerint tesznek fogadást, következő-
képen : «Fogadom Isten előtt, hogy a Krisztusról való 
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evangéliumot (das Evangelium von Christo), a mint azt 
a Szentírás magában foglalja és az első változatlan 
ágostai hitvallás és azután az evangelikus lutheránus 
egyház többi hitvalló könyvei tanúsítják, legjobb tudá-
som és lelkiismeretem szerint tisztán (lauter und rein) 
akarom tanítani és hirdetni». 

A protestáns «változatosságból» elég legyen ennyi. 
Valamennyinek a lényege az, hogy a német egyetemek 
protestáns hittudományi karaiban is a tanító személy-
zet minden tagja az előirt hitre esküt tesz. 

-x 
M ü n c h e n . Vallás és politika. — Abból az alkalom-

ból, hogy Luitpold regensherceg 90 éves kora alkal-
mából országos ünneplésben részesült és a bajor 
országgyűlés elnöke, dr. Orterer, őt oly beszédben üd-
vözölte, a melyben szó volt arról, hogy az «állami ha-
talom Istentöl származik», a szabadelvű lapok újból 
neki estek az «isten kegyelméből való fejedelemség» 
elvének és hangosan követelik, hogy a vallást nem sza-
bad a politikába belekeverni. Szerintök, a vallásnak 
semmi köze a politikához. Egy müncheni lap, a «Freistatt», 
annyira vetemedett, hogy ki merte mondani ezt : «Wei-
das (a vallásnak a politikai életben való érvényesülését) 
im Ernst behauptet, ist ein Narr.» 

Nos, álljon itt az ellenkezőről néhány nem ultra-
montán nagy férfiú nyilatkozata ! 

Washington György (1732—1799.) — nem kell meg-
jegyezni, hogy ki volt, — ezt mondta : «Vallás és erkölcs 
a legmellőzhetetlenebb támoszlopok. Ezeken nyugszik 
minden erkölcsi irány és szellemi fejlődés, a melyek az 
ország politikai jólétét előbbreviszik. Ki az emberi bol-
dogság e hatalmas oszlopait, melyeken az ember és a 
polgár kötelességei nyugszanak, megingatja, az a haza-
szeretet adóját hiába fogja követelni». 

Immanuel Kantnál (1724- 1804.) ezt olvassuk: «Az 
igaz politika egy lépést sem tehet a nélkül, hogy előbb 
a morálnak ne hódolt volna». 

Végül csak Harnackot idézzük : «Vallás (eine Reli-
gion) csak akkor teljesíti feladatát, ha a nyilvános élettel 
összeköttetésbe lép, hogyha minden viszonyt, tehát a 
nyilvános élet viszonyait is, áthatja». — y —la. 

_ , Joliann B. Haring : E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m 
Iroda- d e r Theologie . Graz. 1911. (Moser's Buchhandlung.) 87. 1. 
lom. I. Nem lehet elvitatni a gyakorlati érzéket az osztrák 

püspöki kar által 1901. november 13-án kiadott theolo-
giai tanulmányrendnek attól a ponljától, amely az addigi 
rendes theologiai tárgyak mellett több rendkívüli tárgy-
nak, köztük a theologiai encyclopediának előadását is 
kötelezőleg írta elő mindjárt a tanulmányok legelején, 
a theologiai tanfolyam első évében. Rövid, szisztémati-
kus áttekintés a később előadandó tárgyak felett ; a kü-
lönböző theologiai tudományágak kifejlődésének és egy-
máshoz való viszonyának módszeres megvilágítása ; a 
részletesebben csak később tárgyalandó, de már kezdet-
ben is előforduló szakkifejezések magyarázata ; útmutatás 
a tanulás helyes módszerének elsajátításához, stb. — 
mind oly értékes tudnivalók, a melyeknek ismerete sokat 
könnyít a tanuló munkáján, lendít a tanulmányok sike-
rességén, míg viszont a melyeket sokszor a tanulmány 
eredményességének rovására kénytelen nélkülözni. 

Ezek a szempontok teljesen időszerűvé tették az 
osztrák püspöki kar föntemlített előírását. 

Egyúttal azonban azt is konstatálnunk kell, hogy 
lia a püspöki karnak ez a rendelete csak oly mértékben 
talál megvalósulásra, a mint ezt a gráci egyetem hittu-
dományi karán tapasztalhatjuk, — ahonnan t. i. a 
jelen könyv került ki, mint a theológiába kezdő ifjak-
nak tartott encyclopedikus előadások kézikönyve, — 
akkor az ilyfajta előadások még mindig nem töltik be 
azt a feladatot, a melyeknek betöltéséért azokat életbe 
hívták. 

Természetesen nem jelenti ez az állítás azt, mintha 
a hittudományi tanulmányokba kezdő hallgatók nem 
forgathatnák haszonnal ezt a könyvet ; sőt azt az elis-
merést sem lehet a szerzőtől megtagadnunk, a mi őt a 
könyvében lefektetett pár szép gondolatáért, — a miket 
mindjárt látni is fogunk, — megilleti. Azonban a rövid-
ségre való szertelen törekvés miatt szerző annyira a 
felületen mozog és úgyszólván csak megérint minden 
eszmét ; annyi gyakran előforduló fogalom megmagya-
rázásával marad adósunk ; legtöbb gondolatát annyira 
általánosságban és nagy vázlatokban adja elő, hogy 
könyve ezek folytán nem felelhet meg annak a célnak, 
amire szánta: segédkönyvül és hasznos útmutatásul a 
theológiába kezdő hallgatóknak. Tóth Tihamér. 

* 

Szuszai: K a l a u z a k r i s z t u s i é l e t r e . (II.) 
A tanításterv semmikép sem akadályozza a tárgy 

lélektani kezelését, az elveknek a kor helyes követel-
ményeihez vagy az ifjúság természetéhez való alkal-
mazását. Bizonyos útbaigazítást ad maga az Utasítás 
is erre vonatkozólag, midőn így szól: «Az erkölcs-
tan tárgyalásánál a gyakorlati élet kívánalmai jelöli 
meg az irányt. A vallástanár ne időzzék sokáig az 
elvont tételeknél, hanem mutassa meg azoknak alkal-
mazását a mindennapi életben». 

Itt nem annyira az erkölcstan kijelölt anyagának 
változtatásáról, mint inkább a módszer tökéletesíté-
séről lehet szó. Egyik egyházi lapban nemrég azt 
írta valaki, hogy az erkölcsi nevelés érdekében egész 
más eszközöket kell használatba vennünk, mint eddig. 
Dehogy is kell; csak az egyházban mindenkor hasz-
nált és ajánlott eszközöket kell egyre célszerűbben 
és ügyesebben alkalmaznunk. Ebben a módszerben 
igenis van helye a haladásnak és hiba volna, ha a 
tanításterv e téren megakasztaná a fejlődést. 

Azt azonban nem lehet megengedni, hogy az 
erkölcstanítás rendszere minduntalan változzék a 
középiskolában. A vallástani Utasítások kiadása előtt 
az iskolákban működő vallástanítók többsége az 
addig dívó tudományos színezetű rendszerek helyett 
a Katekizmus rendszerét óhajtotta a részletes erkölcs-
tanban ép úgy, mint a hittanban használni a felsőbb 
fokozatban is, természetesen megfelelő anyagbőví-
téssel s a kezelésben való alkalmazkodással a fejlet-
tebb korhoz. A középiskolában, a hol a tudományos 
tárgyalás még korai, méltányolni kell ezt a kíván-
ságot, amely a meglevő alapokon akarja a lelki életet 
tovább kiépíteni. Ha már annyira szeretjük az élet-
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tani törvények analógiáit az erkölcsi nevelésben 
alkalmazni, itt is elismerhetjük valamelyes jogosult-
ságukat. Az alsóbb osztályokban Isten tíz parancso-
lata és az egyház parancsolatai alapján ismerte meg 
a tanuló a keresztény élet követelményeit ; ennek a 
rendszernek fensőbb tekintélye a magasabb osztá-
lyokban sem téveszti el hatását s amellett nem aka-
dályozza az ész érveinek és indító okainak alkal-
mazását. A Katekizmus rendszere szerint sokkal 
jobban előtérbe lép Jézus erkölcstanának valódi fő 
és alapelve, a szei'etet, mint Szuszai rendszerében. 
Amott a tízparancsolat megtartása a «főparancsolat» 
után mint a szeretet gyakorlása áll a tanuló elé, 
emitt ellenben a IV.—X. parancsolat áthágása mint 
«néhány visszaélés a szabadsággal» szerepel, még 
mielőtt a szeretetről behatóan szó lenne. A Katekiz-
mus rendszere szembeötlő helyre állítja az egyház 
parancsolatait és ezekben a sajátlagos katholikus 
kötelességeket; Szuszai a 119. lapon fejtegeti a böjtöt, 
mint az akarat gyakorló iskoláját, még mielőtt az 
egyház törvényeiről általánosságban szólt volna s 
habár később a szent mise hallgatásának, a gyónás-
nak és áldozásnak külön cikkeket szentel, az egyház 
parancsolatairól, mint ilyenekről, nem szól elég nyo-
matékosan. Ez utóbbiakról a 157. lapon jegyzetben ezt 
találjuk: «Isten gyermekének még külön törvényei is 
vannak pl. a vasár- s ünnepnapi misehallgatás, húsvéti 
gyónás, áldozás stb». azonfölül itt-ott elszórtan van 
hivatkozás rájok. Ezek alapján a magam jószántából 
nem lennék hajlandó az Utasításoktól előírt rendszert 
bármily jeles író teljesen egyéni rendszerével föl-
cserélni. Ha az egyik író egyéni felfogásának helyet 
engedünk a középiskolai vallástanítás rendszerében, 
akkor a másiktól sem tagadhatjuk meg ugyanazt, 
így azonban ismét megszűnik az Utasítások által 
létesített egységes tanítás, ami nemcsak az intézetet 
változtató tanulóknak ártana, hanem a tárgy tekin-
télyének s az ellenőrzésnek is. 

Szuszai müve nézetem szerint más okokból sem 
használható rendes iskolai kézikönyv gyanánt. 
A szerző nagyon megnehezítette feladatát, a mikor 
nemcsak a középiskola VI. osztályának, hanem a 
művelt közönségnek is szánta művét. Ilyen külön-
böző igényű olvasókat alig lehet egyenlő feldolgo-
zással kielégíteni. Maga a szerző is érzi ezt, midőn 
Magyarázatában mondja: «Olyas dolgokat is közlök, 
mik egy 16—18 éves ifjúnak a felfogását túlhaladják. 
Kára nem lesz abból az ifjúnak, hogy most még nem 
tud mindent megérteni. Ha nem is érti teljesen, 
legalább megsejti a krisztusi élet igazságainak mély-
ségét s ez is eredmény». Nem úgy; hanem, ha vannak 
a könyvben nem neki való dolgok, ezek akadályoz-
zák az egésznek feldolgozásában. Viszont a nagy-
közönséget megakaszthatják a szöveg élvezésében a 
már említett cicerobetűvel szedett beemlézendő helyek, 
amelyek szárazság dolgában nem maradnak el nagyon 
messze az annyira megrótt iskolakönyvek mögött. 

A munka ilyetén berendezéséből származik 
akkora terjedelme is, amilyent heti kétórás közép-
iskolai tárgy nem engedhet meg magának. A szerző 
igyekszik kimagyarázni, hogy a könyv nem túlsá-
gosan nagy s eközben a didaktikai kezelésre is ad 
néhány utasítást. A 262 oldalas könyvből «36 oldal 
à 40 sor a beemlézendő rész . . . A megokolás, ki-
fejtés már nem szószerint, hanem csupán értelem 
szerint emlézendő. Ez a rész is kitesz 36—40 oldalt. 
A többi tisztára olvasmány». De ezek az olvasmá-
nyok nagyon fontosak, mert «céljuk nem egyéb, 
mint a krisztusi élet szellemének megismerése». Ez 
a szellem «a valláserkölcsi oktatás lelke». «A 40 
paragrafust egészében csupán a hittanárnak kell meg-
tanulnia, de az első egy-két évben megkönyítheti 
munkáját azzal, hogy csak a főbb részeket tanulja 
meg, a többit felolvassa és diákjai felfogó képes-
ségének megfelelő kommentárral kiséri. Mikor azon-
ban a szívre számító részekhez jut, feltétlenül sza-
badon kell beszélnie. Ezt még az olvasmányok tárgya-
lása alkalmával is meg kell tennie, mikor a végén 
az egészet összefoglalja. Egyes olvasmányok egyéb-
ként előadásra is alkalmasak. Ha a legjobb szavalók 
egyes részeket előre megtanulnak s aztán lelkesen 
előadják az osztályban, ez érdekes változatosságot 
hoz az erkölcsi oktatásba. . .Ha a hittanár mindent, 
még az olvasmányokat is elő akarja adni, 60 órát 
számítva egy órára négy oldal j u t . . . A tanulónak 
csak hallgatnia kell az előadást, csak lelkesednie s 
aztán gondolkodnia, határozni, tenni». 

Sajnálatomra nem lehetek ebben a jeles szerző-
vel egy véleményen. Azt a nagy anyagot alig lehet 
«előadni» heti két óra mellett, annál kevésbbé a 
szerzőtől ismételten kicsinyelve emlegetett «iskolai 
mechanizmus» szabályai szerint feldolgozni. (A mi 
a mű nagy nyolcadrétű kiadásában egy-egy lapon 
elfér, az a szokott nagyságű középiskolai kiadásban 
körülbelül másfél lapra terjedne). Ilyen terjedelmes 
kézikönyv még azokat a pedagógusokat is a vallás-
tanítás ellen hangolná, akik különben nem elvi ellen-
felei. Azután kissé merész dolog az olyan iskolai 
szónoklatoktól és felolvasásoktól, amelyek alatt a 
tanulónak csak hallgatnia kell az előadást, csak lelke-
sednie stb., az ifjúság erkölcsi megújulását várni. 
Sokat emlegetjük a pszichológiát; hát ne hagyjuk 
figyelmen kívül a diáklelket, amely a kézikönyv-
ben található cikkek elszavalása alatt nem nagyon 
lelkesedik s amely akkor, midőn az előadást csak 
hallgatnia kell, nagyon könnyen másfelé kalan-
dozik, esetleg valamely más tárgybeli feladattal fog-
lalkozik. 

A tanulót igen nagy próbára teszik a 4—6 lapra 
terjedő cikkek, amelyek gondolatárja úgy hömpö-
lyög, mint a megdagadt folyam, gyakran a dologhoz 
szigorúan nem tartozó tárgyakat is magával ragadva, 
pl. az ember lélektanáról szólva elmondja, hogy 
Isten a házasságon kívül is teremt lelkeket és hogy 
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ősszüleink a bűnbeesés előtt mezítelenek voltak s a 
föltámadás után sem kell majd ruhát viselni; a be-
számításról szóló cikkben, hogyan kell az életet fel-
használni különösen az ifjúságban s hogy becsüle-
tünket csak saját rosszakaratunk semmisítheti meg; 
a felebaráti szeretetről szóló cikkben részletesen 
fejtegeti, hogy a tízparancsolatot Isten szeretete dik-
tálta, az imádságról szóló cikkben beszél a fogada-
lomról és az esküről. 

Az áttekinthetőséget és az egész anyag körül való 
tájékozódást megnehezíti a szerzőtől alkalmazott szo-
katlan sorrend. A «Bevezetés a szent szabadságharc 
titkaiba» c. fejezetben így sorakozik az anyag: az 
ösztönök, az önzés, a test és szemek kívánsága, a 
házasság, a tiszta élet, küzdelem a kísértések és a 
bűnalkalmak ellen, az alkohol, a paráznaság és 
részegeskedés következménye, az akarat nevelése, a 
böjt, a harag, a lelki edzettség", a test edzése, az 
emberektől való félelem, még néhány visszaélés a 
szabadsággal (a szülők iránt való tiszteletlenség, a 
párbaj, az öngyilkosság, Isten VII. parancsolata, a 
hazugság, a becsületsértés), a munka és a restség, a 
pénzvágy és a lelki szegénység, a szociáldemokrácia, 
a lelki harc eredménye: az eszményi és szabad 
ember, az evangeliumi tanácsok. 

Csak a legtehetségesebb tanulók tudnak itt el-
igazodni. Ezek örülnének a folytonosan lelkesítő 
hangon tartott előadásnak, a sok elmés mondásnak 
és érdekes részletnek; a többieket azonban elcsüg-
gesztené az erejöket meghaladó anyag, a melynek 
megtartásában a helyi memoria sem jön segítségükre, 
mert a «beemlézendő pontok» úgy szóródnak szét 
a magyarázatok és olvasmányok sokféleségében, hogy 
lehetetlen azokat áttekinteni. Idejárulnak a paragra-
fusok ilyféle fölirásai : «Eelelet az élet nagy kérdé-
sére», «Az élet s boldogulás titka», «A lelki emész-
tésről», «Az emberi élet elve», «Az élők és holtak 
birodalma». Ezek a talányszerű címek más munká-
ban fölkeltenék az érdeklődést, de iskolai kézi-
könyvben elhomályosítják a tárgyat. A címet úgy 
kell megválasztani, hogy a tanulók abból világosan 
megértsék, miről van szó. Az összefoglaló ismétlé-
seknél nagyon fontos szerepük van a paragrafusok 
címeinek; rajtuk látni az egész anyag csontvázát. 
Vagy talán meglesz az erkölcsnevelés az áttekintő 
visszapillantások nélkül is? IIa hatvan órán át 
(gyakran nincs is sokkal több) teljes igyekezettel 
meghallgatták ä könyv tartalmát, akkor az már át 
is ment-e az életbe? Csak ne maradjon ismét figyel-
men kívül a diáklélek még gyenge fölfogó képes-
sége, föliiletessége, figyelmetlensége, feledékenysége, 
állhatatlansága, az a sok mástartalmú és ellenkező 
ráhatás, a mely a nyert benyomásokat élhomályo-
sítja és könnyen semmivé teszi. Csak a gyakori 
összefoglaló ismétléssel tudjuk a szerzett lelki kin-
cseket a növendéknek valamikép állandó birtokává 
tenni és emlékezete által öntudatában folyton ható 

erőkké fejleszteni ; de ezt nem szabad a kézikönyv-
nek lehetetlenné tennie. 

Szuszai ritka könnyűséggel kezeli a nyelvet, csak 
egyes műszavakat kellene talán másokkal fölcserélnie. 
Pl. ez a kifejezés «örök élet» ebben az értelemben : 
«megszentelő malaszt», habár a Szentírás szólás-
módja, mégis megnehezíti a helyes megértést. Szo-
katlan szóhasználat: «Az örökélet is fejlődésre képes», 
«az örökélet összefér minden tisztességes hivatással, 
még az utcasöpréssel is». (160. 1.) Ezt a szót: «élet-
elv» a tanulókra való tekintettel nem kellene annyi-
féle értelemben használni. A 45. 1. «a meggyőződés 
szülöttje az életelv»; a 70. lapon: «a lelki ember 
életelve : az ész az élet vezére és kalauza» ; a 71. 1. 
«a testi ember életelve : engedni a természetnek» ; 
a 89. 1. «életelv = önmegtagadás» ; a 96. 1. «az ember 
ösztönös természetét önmaga alkotta életelvekkel 
kormányozza» ; a 156. 1. «az elemek fizikai, kémiai 
tulajdonságai fölé kerül az életelv» s így lesz a holt 
elemekből növény, ugyanazon a lapon: «az űj élet-
elv a megszentelő malaszt» ; a 161. 1. «a szülők 
tekintélye a gyermek életelve» és «Isten tekintélye 
Isten gyermekének életelve» ; a 253. 1. «a lelki ember 
életelve az eszes természet». 

A remélhetőleg nemsokára következő űj kiadás-
nál nem kellene ugyanazon mondatokat a könyv 
különböző helyein ismételni. Végül gondosabban 
kell a sajtóhibákat is irtani. Ez utóbbiak közül 
számos kisebbet mellőzve, a következőkre hivom 
föl a t. szerző figyelmét: 3. 1. jellemoktatás, ehelyett 
jellemalkotás, 8.1. ingyenek, eh. ingyen, 8. 1. che'ntrate, 
ch'entrate, 8. 1. beléptetek, eh. beléptek, 13.1. Windt, 
eh. Wundt, 20. 1. Welta, eh. Welträtsel, 21. 1. több 
patriarka, eh. Jób patriarka, 27. 1. Kopanikusznak, 
eh. Kopernikusnak, 37. 1. gondolni, eh. gondolkodni, 
39. 1. boldogra, eh. boldogságra, 48. 1. insangty, eh. 
insanity, 52 1. mindenünket annak ajánljuk magun-
kat — egy szó törlendő, 72. 1. állaga, eh. átlaga, 87. 1. 
tehetetlen, eh. telhetetlen, u. o. tehetetlenné, eh. lehe-
tetlenné, u. o. huniamé, eh. humaine, 96.1. törvénnyé, 
eh. törvényévé, 105. 1. prevenció, eh. preventív, 108.1. 
Näken, eh. Nacken, 110. 1. szénsavval, eh. széndiok-
sziddal, 115. 1. állati ész, eh. állati ösztön, 119. 1. 
merj én lenni, eh. merj ellenállni (?), 134. 1. itéle, 
eh. ítélete, 138. 1. A.-n., eh. ?, 171. 1. magunkká, eh. 
magunkévá, 172. 1. Berchmann, eh. Berchmans, 186.1. 
hódolnak, eh. hódolunk, 197. 1. Mauschon, eh. ?, 
199. 1. Madler, eh. Maedler, 200. 1. mint, eh. amely, 
211. 1. már, eh. miért, 213. 1. a boldogság, eh. a 
nyolc boldogság, 224. 1. tisztelt, eh. szentelt, 226. 1. 
boldoggá, eh. szentté, 227. 1. Istenne, eh. Isten, 259.1. 
hitetlenség, eh. hűség, 259. 1. Chelscában, eh. Chel-
seaben. 

Habár a mű véleményem szerint nem használ-
ható rendes iskolai kézikönyv gyanánt, mégis mint 
segédkönyv nagy szolgálatot fog tenni a tanároknak 
és a tanulóknak. Kívánatos, hogy necsak az ifjúsági 
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könyvtárak szerezzék meg, hanem hogy lehetőleg 
minden felsőbb osztálybeli tanuló birtokába jusson. 
A lelkipásztorok igen jól használhatják a templomi 
beszédekre és egyesületi előadásokra való készület-
nél. De a szerző különösen a vallástanárokat köte-
lezte le magának fáradságos munkájával, számos jó 
gondolatával és főkép az erkölcsnevelés módszerére 
vonatkozó becses útmutatásával. 

Pokorny Emánuel. 
* 

Zapletal : Az; ószövetségi s zen t i r á smagya rá -
zat n é h á n y fe ladatáról . 

V. Az irodalmi kritika. Az ószövetségi szentirás-
kutatónak sok a teendője a szövegkritika terén. De ezzel 
még nincsen minden kimerítve. Összehasonlíthatatlanul 
nehezebb a munkája akkor, midőn az irodalmi kriti-
kához is hozzálát. 

1) Minden iró saját korának gyermeke és kortársai 
számára ír. Ezért minden könyvnél fontos megtudni, 
ki a szerzője, vagy legalább, hogy mely időből való. 
Általánosan elfogadják ezt az inspirált művekre is. Hisz 
az inspiráció nem tulajdonképeni tollbamondás, hanem 
az irónak Isten által való oly indítása, irányítása, melynél 
az iró természetes tulajdonságainak és egyéni mivoltá-
nak megfelelő módon írja azt, mire Isten őt készteti, 
indítja. Ezért beszélhetünk Izaiás, Jeremiás, szent Pál 
és mások írásmódjáról. 

Az ószövetségi Szentírásra nézve, sajnos, el kell 
ismerni, hogy sok részének szerzője ismeretlen. Ama 
hajdankorban keveset törődtek avval, hogy ki a szerző. 
Az egész súlyt magára a tartalomra helyezték. Ugyanez 
volt az egyházatyák télfogása is. így többek közt Nagy 
Szent Gergely (Moralium libri, Praefatio c. I. n. 1, 2.) 
szerint nagyon felesleges azt kérdezni (valde supervacue 
quaeritur), hogy ki írta Jób könyvét; csak fogadjuk el, 
hogy a Szentlélektől ered. Theodoret pedig (Migne, P. G. 
LXXX, p. 861.) a zsoltárok könyvére nézve mondja, 
hogy nem mérvadó, minden zsoltár Dávidtól való-e, 
minthogy biztos, miszerint mindegyiket a Szentlélek 
sugalmazta. 

így esett meg, hogy az Ószövetség több része 
szerzőjének neve nem jutott el hozzánk. Miért is a szent-
írásmagyarázónak meg kell elégednie az illető müvek 
keletkezésének hozzávetőleges felderítésével. 

2.) Ezzel egy más kérdés is felbukkan : egy és 
ugyanazon könyvre nézve is elfogadhatunk-e több szer-
zőt; avagy az egész könyvet is mindenha egyesegyedül 
egy szerzőnek kell-e, hogy tulajdonítsuk? 

Annyi bizonyos, hogy az első századok és a közép-
kor egyháztanitói és szentírásértelmezői egyes ószövet-
ségi könyvekre nézve több szerzőt is elfogadtak. így 
Tyrusi Dorotheus véleménye szerint (De Prophet. [Biblio-
theca max. Patr. Ill, 424.]) a Bírák könyvének tartalmát 
a frigyszekrénynél alkalmazott szentirók jegyezték fel. 
Hugo a Sanct Caro pedig, a hires domonkosrendi szent-
íráskutató és biboros azt tartja, hogy minden bíró a 
maga tetteit írta le és Ezechiás király egyesítette az 
egyes részeket egy kötetté. 

Hasonló a felfogás Sámuel és a királyok könyvére 
nézve is. Ezekben a legkonzervatívabb szentirásértel-
mezés is több próféta művét látja. 

Ha ez az elv áll, kellően súlyos ok fennforgása 
esetén más könyvekre is alkalmazható. 

Sőt azon sem szabad csodálkoznunk, ha néha egy 
és ugyanazon fejezetben is több forrásra visszavezet-
hető mozaikrészekre találunk. A keletiek ugyanis egész 
máskép irják a történelmet, mint a mi történetíróink. 
Alap és vezérfonál gyanánt egy forrást fogadnak el és 
azt szószerint közlik más forrásokból vett szók és monda-
tok közbeszurásával. A forrás szövegén nem változtat-
nak, mert felfogásuk szerint azt, a mi már egyszer 
meg van jól írva, változás nélkül kell átvenni. Rendes 
körülmények közt forrásuk szerzőjének nevét meg sem 
említik. Irodalmi tulajdonjog és plágium akkortájt rend-
szerint ismeretlen fogalmak valának. 

Előadásom kezdetén felemlítettem Martini Rajmon-
dot, a XIII. századbeli híres orientalistát. Midőn több 
éve «Pugio Fidei» című müvét tanulmányoztam, nagy-
fontosságú foliókötetének első részében feltűnt nagy 
hasonlósága szent Tamás «Summa contra gentes»-ével 
és «Summa theologicá»-jával. Alig hittem szememnek : 
szószerinti azonosságot állapíthattam meg. Honnan jött 
ez? Szent Tamás merített-e Martini Rajmundból, vagy 
megfordítva, avagy mindkettő közös forrást használt? 
Mindennek meghányása-vetése után arra az eredményre 
jutottam, hogy Martini Rajmond ezen részt kortársa, 
szent Tamás műveiből vette át, anélkül, hogy a nagy 
mestert megnevezné. Onnan vette a jót, a hol találta. 
És igazságtalanul bánnánk vele, lia a plagizálás vádjá-
val illetnők. E felfedezés véletlenül nem volt nehéz, 
szent Tamás munkái ismeretesek lévén. 

Nem ily könnyű mindenha az ószövetségi irók 
forrásait felderíteni, mert önálló alakban nem marad-
tak ránk. De létezhetnek ily források anélkül is, hogy 
akár azok, akár szerzőik meg lennének nevezve. 

Igaz, sokan felhozzák, mint ellenvetést, hogy ez egy 
inspirált könyvhöz nem méltó. 

Ez azonban eleve, a priori alkotott feltevés, mely alap-
jában az inspiráció katholikus fogalma ellen vét. Mert 
az Isten részéről való indítás és mozgatás — legalább 
ez szent Tamás tana — a mozgatott természetének 
megfelelő módon történik. Eszerint Isten a keletieket, 
úgy sugalmazta, hogy mint keletiek, nem pedig mint 
XX. századbeli nyugati irók írjanak. 

A Genezis elején, mint azt már Cajetan biboros 
észlelte a XVI. században, a teremtésnek két egymás-
tól különböző leírása olvasható. E kettő mindegyikének 
tartalma és nyelvezete eltér a másiktól. Mindegyik más-
más feltevésekből indul ki. Tehát feltehetjük, hogy két 
különböző forrásból valók. Még pedig annál is inkább, 
mert az első két emelkedésű verslábakból áll, míg a 
másodikban ezen versmérték nem található. 

3.) Fontos körülmény továbbá az is, hogy bizonyos 
irók — hogy mai kifejezésmóddal éljék, — nem maguk 
adták ki műveiket, hanem ezt mások végezték. Izaiás 
próféta teszem, gyakran mondott beszédet a néphez. 
Az ilyent aztán mintegy felhívás gyanánt külön fel 
szokták írni és terjesztették. Midőn később a különféle 
részeket összegyűjtötték, megesett, hogy együvé tartozó 
részek egymástól elkerültek, nem egymáshoz tartozók 
pedig együvé. így magyarázható meg, hogy Izaiás, a 
próféták fejedelme, prófétává való meghivatását könyvé-
nek csak 6. fejezetében írja le, miután már több oly 
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prófétai beszédét adta elő, melyeket prófétává való meg-
hivatása után tarthatott csak. 

A ki nem resleli a fáradságot és Izaiás könyvének 
csak néhány fejezetét minden oldalról, tehát a vers-
mérték szempontjából is elemzi, az előtt legott vilá-
gos lesz a fentebb kifejtett álláspont. E körülmény-
nek tudhatjuk be Izaiás könyvének és az Ószövetség 
néhány más részének mozaikszerű voltát. Miért is a szent-
irásmagyarázó minden beszéd és minden rész eredetét 
tüzetesen vizsgálja meg. 

Sokan, kiknek e tényállásról nincs fogalmuk, 
szemünkre hányják, hogy ezáltal a modern nem-katho-
likus kritikának teszünk engedményt. Ezt nem mondhat-
juk. Saját jogos tulajdonunkról van szó. Az irodalmi 
kritika megalapítóit követjük. Ezek pedig katholikusok 
voltak. Az a tény, miszerint a XIX. század folyamán fő-
ként nemkatholikusok kutattak források után, még 
nem vonja maga után azt, hogy források elfogadása 
nemkatholikus eljárás. Az ószövetség tanulmányozását 
az elmúlt században annak majdnem legvégéig katho-
likus részről elhanyagolták. Csak bizonyos ama korbeli 
hittudományi tanintézetek programmját, nemkülönben 
katholikus szentírásmagyarázók iratait kell szemügyre 
vennünk és sok világos lesz előttünk. A legutóbbi évek-
ben azonban megváltozott a tényállás. Kiváló erök 
működnek közre a le nem tagadható nehézségek meg-
oldásán. Sőt egész intézetek, mint a Szentírástudományi 
Akadémia, a Szentírási Bizottság és a Szentírási Intézet 
keletkeztek e célból. 

Nagy örömet keltett a szentíráskutatók körében 
Őszentsége X. Pius azon rendelete is, mely szerint a 
hittanhallgatók minden évben kell, hogy hallgassanak 
szentírástudományi előadásokat. Minthogy pedig nem 
lehet őket ugyanazon előadások ismételt végighallgatá-
sára kényszeríteni, mindenesetre négy évi időtartamra 
kell a szentírástudomány tanárainak előadásukat kibő-
víteni, miáltal alkalmuk van legalább a legfontosabb 
nehézségeket érinteniök. Pfeiffer Miklós. 

* 

Apponyi Alber t gróf p ro fesszorsága . 
A kiknek élethivatásunk a tudomány művelése s a 

kik ismerjük a szellemi javaknak értékét egyesekre és 
nemzetekre való vonatkozásában : a tudomány fölma-
gasztalását üdvözöljük a magyar földön egyetemi éle-
tünk legújabb esetében. 

Eltér az mindattól, a mihez szokva vagyunk. A tudo-
mánykarok máskor is gyakorolják autonom jogaikat, 
de nem úgy, mint ahogy azt most a jogi kar tette. Köz-
életünk és politikánk vezetőférfiai is hosszú közpályájuk 
közben sok elismerésben részesülhetnek, de azt nekik 
nem a tudomány szokta nyújtani. 

Sablonok uralkodnak minden téren ; a kathedrák-
nak is megvannak a maguk szokott igényei, épúgy, 
mint az államférfiaknak. A jelen esetben azonban meg-
dőlt a sablon, nálunk egészen szokatlan eset történt : 
a kathedra kereste a tudóst, hogy jutalmazza benne az 
államférfiút, a kiben csak az imént is Amerika egyete-
meinek tapsai, mint az előtt az európai kongresszusok 
ovációi a jogi tudás és a szó héroszát ünnepelték. 

A jogi kar meghívta Apponyi grófot a magyar 
közjog professzorának s Apponyi — a nagy férfiú — a 
meghívást «kitüntetésképen fogadta». Ez nagy dolog, ez 
egy új éra hajnala : a tudomány érték kezd lenni nálunk 
is. Hála Istennek, hogy végre ezt is megérhettük. d. 

F. M ü n c h e n . Majd elolvasom, kényes egy téma; a 
minap Németh}' dr. értekezett róla Nagyváradon. 

N. Szeyed . Sok az irodalmi fattyúhajtás, jó, ha minél 
többen segédkeznek azok nyesegetésében. 

K. A papi koronák, más ilyen összejövetelek híján, 
lelkipásztori szempontból igen fontos intézménnyé volnának 
fejleszthetők. Igen hasznos lenne helyenkint a főesperesek 
jelenléte, itt Budapesten meg talán maga a püspök úr a 
részvételével életbevágó tanácskozmányokká avathatná azokat. 

S á r o s p a t a k i R e f o r m á t u s L a p o k n a k . Minden számban 
táj önöknek a kath. papok feje az antimodernista eskü miatt, 
mert «nem szabad kutatniok». Furcsa dolog ! Önöknél az egy 
Zoványi Jenő adta rá a fejét a «szabad kutatásra» s azonnal 
kipenderitették tanári kathedrájából. Egy éve ennek s máris 
elfelejtették a maguk sárospataki «szabadságát». Önök nem 
esküsznek és nem kutatnak; mi esküszünk és tovább kutatunk. 
Különben olvassák csak el föntebb az «Egyházi krónikában» 
a berlini tudósítást. 

1'. B u d a p e s t . Miért háborodik föl oly nagyon azon, 
hogy az illető — számítva összeköttetéseire — olyan állás 
felé «mer» törni, a melyre «még álmában sem volna szabad 
gondolnia?» Hát azt gondolja ön, hogy az életben van lo-
gika ? Az illető bizonyára követi mások, a hozzá hasonlók 
példáját, a kik szintén «mertek» és sikerült is nekik, a mi 
nálunk, a mi státusunkban, nem is olyan nagyon szokatlan. 
Különben velem hiába közli fölháborodását, tessék azt a 
miniszternek megírni. 

B. S z a t m á r . Levelének közérdekű részét ide irom, 
mert többen is mondották ezt már nekem. Ezt írja : «A «Re-
ligio»-! szeretjük, olvassuk és épen azért sokat is beszélünk 
róla. Így pl. többször hangoztatjuk, hogy nagyon jó lenne, 
lia a «Religio» közepén, vagy végén egy kis derű, egy kis 
humor, egy kis mosoly lenne. Az öreg Falk Miksa mondotta, 
hogy nincs az a komoly irás, a mi ne kívánna meg egy kis 
mosolyt, egy kis tréfás komolyságot . . . Hát erre gondolva, 
társaimtól sürgetve, nógatva, megkisérlettem kóstolónak két 
tájképet r a j zo ln i . . . Úgy intézném a dolgot, hogy havonkint 
legalább két tájképet rajzoljak». A mit mások csak mon-
dottak, hogy valami könnyebbet, valami szépirodalmit is 
adjak folyóiratomban, de a mit én (tudja ön mint szerkesztő, 
mit jelent ez) anyagi eszközök hiján nem tehettem meg : ön 
nemcsak mondja, hanem mindjárt meg is teszi. Köszönön^ 
szívesen veszem. Mert Falk Miksának igaza volt. Folyóiratom 
komoly, mert tudományos; de ismerem az embereket s 
értem, hogy közben jól esik nekik egy kis csevegés is. 
Ismerem tollát, ám ha az ügy érdekében szíves lesz erre a 
munkára vállalkozni, megpróbáljuk, hadd viduljon föl a 
komoly «Religio». Utile cum dulci, már Horácnak is elve volt. 

TARTALOM. Hogy ír Reinke Istenről? V. (Vége.) 
Floznik György dr.-tól. — A keresztény müvészettörté-
nelem köréből. Ferdényi Kálmán dr.-tól. — Hofbauer sz. 
Kelemen élete alkonyán. XIII. Breznay Béla dr.-tól. — 
Az első századok keresztény írói a munkáról. VI. Zubriczky 
Aladár dr.-tól. — A franciskánus bölcselet eredete és 
jellege. II. Trikál József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —/a-tól. — Irodalom. Haring : Einführung in das 
Studium der Theologie. I. Tóth Tihamértól. — Szuszai : 
Kalauz a krisztusi életre. II. (Vége.) Pokorny Emánuel-
töl. — Zapletal : Az ó-szövetségi szentirásmagyarázat 
néhány feladatáról. V. Pfeiffer Miklóstól. — Apponyi 
Albert gróf professzorsága. d.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2f. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Jlz újszövetségi kánon és a keleti egyház. 
A kánon kérdése történeti kérdés. Történeti 

érvekkel kell eldönteni, hogy mely könyveket kell 
sugalmazott könyveknek tartanunk. Már Origenes 
megjegyzi, hogy ő a hagyomány után indul a szent 
könyvek csoportjainak meghatározása körid. A kér-
dés így egész világosan áll előttünk. A gyakorlatban 
mégis több rendbeli nehézséggel találkozunk. Az első 
az, hogy erre nézve az apostoloktól semmiféle 
bizonyítékunk nincs. Egész a IV. századig kell 
mennünk, míg a szent könyvek határozott csoport-
jával találkozunk. Nem kis nehézség az sem, hogy a 
régi egyházatyák közül többen a szent könyvek közé 
sorolnak olyan könyveket is, melyeket később az 
egyház kirekesztett azok sorából. 

Ezen nehézségek megoldását különböző módon 
kísérelték meg. A protestáns irók, elvetve a hagyo-
mányt, a kánonikus könyvek csoportjának kialaku-
lását az illető kor vallási mozgalmainak természetes 
folyománya gyanánt fogják fel. Igy pl. Leipoldt1 

három csoportba sorozza a könyveket. Nevezetesen 
először az apocalyptikus irodalomról szól. Azután az 
evangéliumokról és végre az apostoli levelekről és 
cselekedetekről. Es hogyan magyarázza szent János 
Apocalypsisének kanonikus voltát? Szerinte az egész 
apocalyptikus irodalom egy szinvonalon áll. A mon-
tanizmus érdeme, melynek hívei prophétáknak adták 
ki magukat és az origenisták érdeme, hogy az apoca-
lypsisek leszorultak. A titokzatosság elleni aversio 
csinálta az egészet. 

Hasonlókép az evangéliumok elfogadása is sze-
rinte természetes folyomány. Hogy a négy evangélium 
sugalmazott, kanonikus könyv lett, ez onnan van, hogy 
miután meghaltak azok, kik még tudták Krisztus 
élő szavait, szükségessé vált az evangéliumok tekin-
télye. Hasonlóan magyarázza az apostoli levelek és 
az Apostolok cselekedeteinek kanonikus voltát is. 

Ezen okoskodásnak alaptalanságát azonban egy 
kérdéssel megdönthetjük. Honnan van t. i. az, hogy 
a sokféle könyvből épen ezek lettek kanonikus köny-
vek ? Erre kielégítő feleletet sem Leipoldt, sem mások 

1 Geschichte des Neutestamenllichen Kanons. Leipzig 1907. 

nem tudnak adni, kik a hagyományt elvetik. Pedig a 
hagyományon, a történeti érveken kívül nincs más 
alap, melyre a kanonikus könyvek meghatározásai-
val rá helyezkedhetnénk. 

De hát ha ez olyan fontos kérdés, honnan van az, 
hogy mégis oly későn vannak erre nézve pontosabb 
értesüléseink? Helyesen felel meg erre Székely dr.1 

A szent könyvek alkalmi könyvek. Főtanubizonyság 
mellettök azon egyház, melyhez intézve voltak. Már 
pedig némely könyvek, jelentéktelen, messze fekvő 
egyházakhoz lettek intézve. Ezenfelül egyeseknél 
exegetikus nehézségek merültek föl. Emiatt azután 
kirekesztették előbb a nyilvános felolvasásokból, az-
után pedig kimaradtak a szent könyvek csoportjából. 
Ezért oly hiányosak a legrégibb nyomok és is csak 
tapogatózásra vezetnek. Szent János evangeliuma 
ismertnek tételezi föl az első három evangéliumot. 
Hogy már az apostoli korban megvolt a négyes szám, 
ez kitűnik szent Lukács elbeszéléséből. Ezenkívül már 
az apostoli korban ismertek voltak szent Pál levelei. 
Erre tanúbizonyság II. Petri 3, 15., hol szent Pál 
összes leveleiről van szó. Lehet, hogy szent János 
evangélista adta az első impulsust a szent iratok egybe-
gyűjtésére. Az erre vonatkozó tradícióról Photiusnál 
olvasunk.2 Biztos, mondja Damalas (3 alatt id. m.), 
hogy a szentiratok összegyűjtését azoknak az egyház-
ban való használata indította meg. Erre szükség volt 
a hivők épülése és tanítása végett. Szent Justinnál 
olvassuk, hogy összejövetelek alkalmával az dno-
|AV7J[I.0V£Ó|JTATA TÖV OOTCATÓXWV olvastattak. Ez szükségessé 
tette az inspirált iratok gyűjtését. Bár erre nézve 
nincs egész világos tanúbizonyságunk. Szent Irén és 
Tertullián ócsárolják Marciont kánongyüjteménye 
miatt. Több könyvet ok nélkül elvet. Kellett tehát 
valami hiteles kánongyüjteménynek lennie. És ezzel 
szembe helyezte Marcion az ő csonka kánongyüjte-
ményét. 

Korántsem voltak azonban az összes könyvek 
egyben, mint most. Hanem volt kettős gyűjtemény: 
aj az evangéliumok; bj az apostolok gyűjteménye. 

1 Székely István : A szentírás apologiája. 194. 1. 
2 'Ep|i*]VS£a El; zvjv xaivrjv Ataíbjxijv ÚTtá da|iaXá. Athén 1876. 

595. oldal. 
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Hivatalos és végleges gyűjtemény tehát nincs. Szent 
Irén és Alex. Kelemen idejében különbség van már 
téve igazi inspirált könyvek között.1 Ezeket azonkívül 
azért is megkülönböztették a többi iratoktól, mert 
apostoloktól vagy apostoli férfiaktól származnak és 
mint ilyenek a keresztény igazság forrásai. 

A nyugati egyház érdeme, hogy kimondotta: 
legyen világosság! És teljes világosság lett e chao-
tikus téren. 

Tudjuk, hogy már a 393. hippói zsinat határozott 
állást foglal el a szent könyveket illetőleg. Habozás 
nélkül elfogadja a Nagy szent Athanáz-féle kánont, 
mely mind a 27 szent könyvet tartalmazza. Hason-
lóan jár el a 397. karthagói zsinat. I. Ince pápa 
405-ben, majd pedig a VI. egyetemes zsinat újból 
megerősíti mindezt. Utoljára, mint tudjuk, a trienti 
egyetemes zsinat hallatja ünnepélyesen e kérdés-
ben szavát. 

Sajnos nem egészen így áll a dolog az orthodox 
egyházban. A keleti egyház, ámbár állandóan hagyo-
mányaira hivatkozik, egyes kérdésekben egyre job-
ban eltér saját egyházának hagyományától. Ezt teszi 
a kánon kérdésében is. 

Az ószövetségi kánont illetőleg már kimutattam 
a «Religio»-ban, hogy az orosz egyház a deutero-
kanonikus könyvek sugalmazásának tagadását dogmá-
nak veszi, a görög egyházban pedig legalább is türt 
dolog.2 Pedig, hogy mennyire ellenkezik ez a régi 
egyház hagyományaival, elegendő Aranyszájú szent 
Jánosra hivatkozunk, ki majdnem az összes deulero-
kanonikus könyveket mint szent könyveket kezeli. 

Az újszövetségi kánont illetőleg is ingadozás 
észlelhető a keleti egyházban. A modernista szellem 
egyre jobban hatol be a keleti egyházba a külföldi 
egyetemeket látogató theologusok utján. Mindjárt 
látni fogjuk, hogy az evangéliumok keletkezését illető-
leg Byzancban is többen Harnackot vallják főtanító-
mesterüknek. Es még a mérsékeltebbek is, mint pl. 
az athéni Damalas, meglehetősen kitolják az evangé-
liumok keletkezésének idejét. Szerinte Máthé 64 körül 
írt. Lukács 70 után, mert elbeszéli Jeruzsálem elfog-
lalását. Márkról pedig így szól: úgy látszik valamivel 
Jeruzsálem bevétele után írt.3 Es a mi a fő, ezt az 
orthodox theologusok hirdetik, a hivatalos egyház 
hallgatása mellett. 

A deuterokanonikus könyvek közül különösen 
az Apocalypsist illetőleg észlelhető ingadozás. Ha nem 
is mondhatjuk, hogy tagadásba veszik ezek kano-
nicitását, tény azonban, hogy elég korrigálni való 
van itt és pedig úgy jobbra, mint balra. 

Nem egészen alaposan hangzik az, ha egyesek, 
mint Leipoldt is, kategorikusan kijelentik, hogy a 
a keleti egyház már a XVII. században vetette el a 

1 Damalas id. m. 597. old. 
3 Sugie : Historie du Canon de l'Ancien Testament. 
3 Id. m. 98. old. 

deuterokanonikus könyveket. De viszont Cornely állí-
tása sem állja meg egészen helyét, hogy t. i. a trullai 
zsinat elfogadta az Apocalypsist. Alább látni fogjuk, 
hogy épen a trullai zsinat az, melynek nem kis része 
van a keleti egyház e nemű ingadozásában. 

A mi Leipoldt megjegyzését illeti, tény az, hogy 
a szir egyház 1470-ben öt katholikus levél körül 
még ingadozott. És itt megemlíthetjük a régi szir 
egyház hallgatag viselkedését. Aranyszájú szent János, 
a szentirásmagyarázat atyamestere, pl. nem nyilat-
kozik erről. A neki tulajdonított Synopsisról ki van 
ugyanis mutatva, hogy későbbi eredetű. De vájjon 
az ő hallgatását nem vehetjük-e bizonyítéknak, mint 
a hogy Dennefeld az ószövetségi kánonra vonatkozó-
lag teszi? Talán épen azért hallgat, mert az ő idejé-
ben, a szir egyházban, e kérdés körül nem volt 
disputa. 

Nézzük ezek után kissé részletesebben is a felve-
tett kérdést. Említettem előbb, hogy a Keleten, külö-
nösen Byzancban, modernista szellem észlelhető. 
Utalok ennek bizonyításául Eonck, a római biblikus 
intézet rektorának egy közleményére.1 E szerint Pha-
narban, még mielőtt Loisy és Tyrrel megkezdték 
volna tévelyeiket elhinteni, e téren már nagy hala-
dást tettek. A mint a katholikusok között egyesek 
nagyon engedékenyek voltak a rationalistikus téve-
lyek iránt, ugy, sőt még inkább akadtak ilyenek az 
orthodoxok között is a Bosporusnál. Harnack különö-
sen nagy vonzerővel bir rájok. 

Hadzsega Gyula dr. 

Dogmának tartandó-e az eretnekek máglyán 
való elégetése? 

Eelvetett kérdésemmel, úgy hiszem, sokaknak se-
gítségére lehetek. Tekintve azt, hogy a liberalizmus 
köpenye alatt burkolódzó szabadgondolkodó és ma-
gukat «felvilágosodottaknak» tartó egyesületek, a hol 
csak szert lehetnek, ütnek az egyházon és évszázados 
intézményein. Nem egyszer hallani a fentidézett kér-
dést is. Vegyük szigorú kritika alá kérdésünket és 
lássuk, mennyiben van igazuk. 

Ismeretes, hogy X. Leo az 1520-ban kiadott 
«Exsurge» cimű bullájában Luther cikkelyeiből 41 
tételt tévesnek minősített. Ezen kárhoztatott tételek 
közül a 33-ik így hangzik: «Haereticos comburi est 
contra voluntatem Spiritus», azaz, az eretnekeknek 
elégetése a Szentlélek szándéka ellen van. Ebbe a 
tételbe kapaszkodik a jelenlegi liberális protestan-
tizmus és sok hasonszőrű, különösen Németországban 
és nem átalják kimondani a szentenciát, hogy ez 
bizony így van és ennek okáért ez katholikus dogma. 
Luthernek tétele, így mondják ezt még manapság is 
a protestáns lapok és szakfolyóiratok, a pápa által 
ex cathedra, azaz csalatkozhatatlan és tanítói hatal-

1 Bessarione 1909. i'asc. 106. 
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mánál fogva mint «eretnek tan» elitélés alá került. 
Es ezen határozatok, ha egyszer kimondattak, vissza 
nem vonhatók, mert azok örök időre érvényben ma-
radnak. Tehát, mert vissza nem vonhatók, kénytele-
nek a katholikusok Luthernek e kárhoztatott tételeit 
a mai napig is hamisaknak tartani, még azon eset-
ben is, ha saját meggyőződésük azt diktálná, hogy 
az eretnekek és szakadárok elégetése nincs a Szent-
lélek szándéka szerint. 

Ez nyilvánvalóan hamis logika. 
Mindenekelőtt nem igaz az, hogy valamennyi 41 

tételt kárhoztatott és eretneknek minősített a pápa. 
Ezen tételek megvizsgálásának előtanácskozásaiban 
határozottan és ismételten körvonalaztattak és sepa-
ráltattak azok, a melyek csak megbotránkozást (a régi 
iratok szerint «a jámbor füleknek sértők») keltettek 
az olvasóban. Ezen szigorú megkülönböztetést bárki 
észreveheti, ha a bullát figyelemmel átolvassa, nem 
kell hozzá valami nagy theologiai képzettség és jár-
tasság a pápai bullák nyelvezetének értelmezésében. 
Sőt a pápa messzebb megy Luther e tételeinek hit-
tani taglalásában. Legfelsőbb auctoritásánál fogva 
elitéli e tételeket, az egyiket mint eretneket, a má-
sikat mint botrányt keltőt, mint hamisat, mint csá-
bítót, különösen a tanulatlan, a hitben járatlan és 
tapasztalatlan pórnép előtt és végül, mint a katho-
likus hitigazságokkal egyenesen ellenkező tant. 

Ennek előre bocsátásával, milyen cenzúrát érde-
mel meg Luther 33. tétele, a mely egyenesen ki-
mondja, hogy az eretnekek elégetése a Szentlélek 
akarata ellen van? Mivelhogy e kérdésre nézve az 
irott hivatalos források nagyon gyérek, kénytelenek 
vagyunk azon módszer után nyúlni, a melyet a theolo-
gusok ilyen esetekben használnak. Ha in globo (egye-
temlegesen) elvettetnek a tételek, úgy kénytelenek 
vagyunk a theologusok tanítása szerint hitelt adni a 
határozatnak azon elvből, hogy minden egyes tétel 
legalább részben rászolgált e szigorú Ítéletre. Ha 
pedig rászolgált, úgy helyesen cselekedett a pápa 
ebbeli határozatában. Igazhivő katholikusok tehát 
egy cseppet sem fognak kételkedni afelől, hogy a 
kázhoztatott 33. tétel valóban botránykeltő tant és 
hamis elvet tartalmaz. 

De hogy állunk a második kérdéssel szemben, 
a mely szerint X. Leo ebbeli határozata helyt képes-e 
állani a mai felvilágosodott korban? Egyesek bizo-
nyosan azt fogják mondani: magától értetődik, hogy 
fenn tud állani Luthernek kázhoztatott 33-ik tétele ! 
Hiszen a pápa ex cathedra hirdette ki; különben 
igen nehéz és felette kényes dolog efelől nyilatkozni, 
mert e publikátum úgy sem vonható vissza, hiszen 
nevetségessé tenné magát a pápa és a szentszék. 
Ezen okoskodás logikája is béna. 

Szigorú különbséget kell tenni ez esetben oly 
cenzúráról, a mely eretnek, szakadár, hamisan értel-
mezett hittani tanokra vonatkozik; az ezekre vonat-
kozó pápai iratokban a tévely legtüzetesebb tárgyalás 

alá kerülve, annak hamis, tarthatatlan volta mutat-
ható ki. Ezen határozatok, magától értetődő, hogy örök 
érvénnyel birnak. De más elbírálások alá kerülnek 
azon határozatok, a melyek csak megbotránkozást keltő 
tanokra vonatkoznak. Ezeket rendszerint az alkalmak 
szülik, a melyek az idő forgatagában hatályukat 
vesztik és az utódok szemében legfölebb kuriózu-
moknak tűnnek fel. Ez utóbbi különösen ráillik 
Luthernek említett tételére, a melyben az eretnekek 
elégetését elitéli. 1520 táján még jogosnak és igaz-
ságosnak tartották a bűnösök elégetését. (Elegendő-
nek tartom e kor igazságszolgáltatására hivatkozni.) 
Ezért Luthernek e tétele korában megbotránkozásra 
talált és jogos felháborodást keltett, izgatást és láza-
dást láttak a közrend, az állam és intézményei ellen. 
Sőt mi több, barátai és tanítványai, a Zwinglianusok 
és Calvinisták is helytelenítették e nézetét. 

Különben lássuk, hogy vélekedtek a protestáns 
körök az eretnekek e büntetése felől a XVI. század-
ban. Elégséges Zanchi Jeromos apostatált és refor-
mált theologusra hivatkozni, a ki 1553 tájt strassburgi 
tanár lévén, később pedig a heidelbergi egyetemen 
tartotta hittani felolvasásait. Egyik 1575—1576 körüli 
kelettel ránk maradt felolvasásában épp e tárgyról 
beszél a következőképpen : «Mi most nem kérdezzük, 
hogy hivatott-e a felsőbbség arra, kimondani az eret-
nekek fölött a halálos ítéletet és módozatait; de 
hogy jogosan jár el, azt mi készséggel igazoljuk, 
ebben pedig a valóban képzett, felvilágosodott és 
jóhiszemű férfiak igazat adnak nekünk. Itt csak az 
a kérdés jöhet számításba, hogy a felsőbbség helye-
sen cselekszik-e?» Fejtegetéseit így fejezi be: «Okos-
kodásainkhoz mellékelhetjük a valóban jámbor és 
tudományos férfiak tekintélyét, a kik a mi korunkban 
ezen ügy fölött töprengve nézetünkkel teljesen egyet-
értenek. Azok, a kik ellenmondottak nekünk, több 
mint valószinű, hogy tudva és akarva maguk is egy 
tévelynek hivei voltak ; ezek legfölebb arianusok, 
servetianusok, vagy balga újrakeresztelők lehettek. 
Csak újrakeresztelők és fanatikus emberek állít-
hatják azt, hogy a felsőbbségnek nincs joga a sza-
kadárokat és eretnekeket elégetni.» 

Ha ezen nézetnek maguk az újítók is hódoltak, 
a kikre pedig a liberalizmus hivei igen büszkék, hir-
detve, hogy ezek voltak a «szabadkutatás» úttörői, 
úgy X. Leónak az eretnekek és szakadárok elégeté-
sére vonatkozó határozatai éppen semmi feltűnőt és 
elvetni valót nem tartalmaznak. 

E tételhez igen hasonlít Luthernek 34. cikkelye 
is, a mely azt mondja, hogy: «a törökök ellen har-
colni annyit tesz, mint Isten egyenes akarata ellen 
cselekedni, mert az Úr ezen siserehadat helytelen és 
igazságtalan életmódunk megjavítása céljából küldi 
reánk». Luther korában e cikkely is megbotránkozta-
tásra talált, a miért el is ítéltetett hamis felfogása miatt ; 
mert éppen akkor terjeszkedett a török a legfélel-
metesebben és végső pusztulással fenyegette egész 



228 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Európát. A mai korban természetesen hatályát vesz-
tette ezen passzus is, mert a viszonyok megváltoztak 
és ezért a visszavonást is feleslegessé teszi. Ugyanez 
áll az előbbeni Luther-tételre is. A mai korban e két 
cikkely, a szó legnemesebb értelmében, tárgytalanná 
vált. A kath. hivek és szakférfiak bátran írhatnak 
e tételekről az igazságnak megfelelő módon. A «Hist. 
Pol. Blätter» 1907. évfolyamában igen érdekesen tár-
gyalja ugyanezt Paulus dr. müncheni tanár. E cikkre 
vonatkozólag így ír a protestáns W. Köhler tanár 
a «Theologisches Jahresbericht» ugyancsak 1907. évf. 
27. kötetében: «Paulus ebbeli tanulmánya felette 
érdekesen fejtegeti ezen kényes thémát, a melynek 
folyományán bámulatos pontossággal észlelhető, hogy 
milyen szépen tudnak a kath. tudósok alkalmazkodni 
minden századnak felfogásához és irányához». 

Stöhr Géza. 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán. <xiv.) 

A gonoszlelküek, mondja a Zsoltáros, megrakták 
tegzöket nyilakkal s az íjjat is felajzották, hogy 
sötétben megnyilazzák az igazszívűeket.1 Szentünk-
nek Isten szent akarata teljesítésében való hajlítha-
tatlan és törhetetlen állhatatossága és az ő ellensé-
geinek papoknak és világiaknak — ez isteni aka-
rat teljesülésének meggátlásában kifejtett konoksága 
között kiegyenlítésről, kibékülésről szó sem lehetett, 
Engedékenységet, megengesztelőd ést, feledést csak 
Istennél2 és az ő hű szolgáinál lehet találni ; a go-
noszság szolgálatába szegődött világfiak nem ismer-
nek sem tekintetet, sem kíméletet, sem feledést. Csak 
a jóságnak van türelme; a gonoszság azt nem ismeri. 
A ki a gonoszok önzésébe, Isten szent akaratának 
szolgálatában, oly erősen beleütközött, mint Hofbauer 
szent Kelemen atya a bécsi jozefinista pap és világi 
kis zsarnokokéba,—annak vesznie, pusztulnia, erkölcsi-
leg meg kell hallnia s még jó, ha merényletnek nem 
esik áldozatul, mint fentebb szentünk egyik volt lelki-
atyjánál, Diesbachnál láttuk. Innen van az, hogy szen-
tünknek másodszor is meg kellett jelennie a bécsi érseki 
Consistorium előtt,3 mert hiszen az első ülés, melyet 
szentünk oly istenies lelki fensőbbséggel feloszlatott, 

1 Ecce peccatores intenderunt arcúm, paraverunt sagittas 
in phare t ra : ut sagittent in obscuro rectos corde. Psalm. 10, 2. 

2 Nem akarom az istentelen halálát, mondja az Úr, hanem 
hogy megtérjen és éljen. Ezek. 33, 11. 

3 Szentünk legújabb rendi életrajzírójának valamint más 
ügyben, úgy ennek a szentszéki eljárásnak az ügyében is, 
sikerült az előbbi életrajzíróktól nem tisztázott részleteket 
részint kiigazítani, részint kiegészíteni. Itt például az eddigi 
életrajziról; nem ismertek csak egy szentszéki kihallgatást, 
azt, melyet leirtunk s melyet szentünk félbeszakított. «In den 
bisherigen Biographien des Heiligen wird nur von dieser 
einen Untersuchung vor dem Konsistorium erzählt. Es war 
jedoch selbstverständlich, dasz man sich damit nicht zufrie-
den gab, zumal sie der Heilige so kraftvoll vernichtet hatte». 
Innerkofler, 769. 1. 

semmit sem végezvén, a Hofbauer atya megsemmi-
sítésére törekvő jozefinus világi hatóságnak semmi 
kézzelfogható bűnvádi adatot nem szolgáltathatott. 

El lehet képzelni, hogy szentünk ellenségei 
mekkora gondot fordítottak arra, hogy Hofbauer 
atya a szentszék második ülését, úgy mint az elsővel 
lette, meg ne hiúsítsa, hanem hogy az végre nekik 
a kivánt bűnvádi adatokat pontosan beszolgáltassa. 
Bávették Hohenwart érseket, hogy az ülésben maga 
személyesen elnököljön. Azután a tollal, mint jegyző, 
a szentszék irodafőnöke, szentünknek legelkesere-
dettebb ellensége, maga vette a kezébe. Minden el 
volt készítve arra, hogy egyfelől a szent férfi tisz-
teletből az érsek iránt, a szentszék üléséből idő előtt 
el ne távozhasson, másfelől pedig, hogy a mi majd 
a vizsgálati kihallgatásból a szentünkre mint pré-
dára leső világi hatóság elé fog kerülni, az szentünk 
halálos ellenségétől legyen megfogalmazva. 

Magáról erről a második szentszéki ülésről Hof-
bauer atyának kedves tanítványa és ifjú rendtársa, 
Pajalich,1 a következő följegyzést hagyta hátra: 
«Neki (Hofbauer atyának) másodszor kellett, úgymond, 
az érseki Consistorium előtt megjelenni és azokra a 
kérdésekre megfelelni, melyeket különféle tárgyak-
ról hozzá intéztek. O szokott nyíltsággal és bátorsággal 
adott feleleteket a kérdésekre, lelkiismeretének ártat-
lanságától és a vallás ügye iránt való apostoli buzgó-
ságtól lelkesítve, készen mindenre, bármi következ-
zék reá.2 Ezúttal más titkár (jegyzőkönyvvezető)3 volt 
jelen, ki az Isten emberének magaviseletében bizo-
nyára nem találta örömét úgy mint elődje, Turzan 
és az érsek, a ki őt (szentünket) bár mint vádlottat 
látta maga előtt, mégis szerette és ritka erényeért 
még inkább csodálta. És miután magas rendeletre 
az érseki szentszék Hofbauer atya ügyeire nézve a 
jogi tájékozódást (juridische Information) elvégezte, a 
kivánt jelentés bizonyára hamar terjesztődött fel a 
politikai hatóság elé».4 

1 Id. m. 103. §. 
2 Ki tudná megmondani, hányszor rebegte el szentünk 

papi életén át a szenvedő szentekről szóló zsolozsmában az er-
kölcsi fenségességről szóló következő tanulságos verssorokat : 

«Non murmur resonat, non quaerimonia; 
Sed corde impavido mens bene consia 
Conservât patientiam !» 

3 A kiről már volt szó ; a ki később aposztatált és 
porosz «schulrat» lett. 

4 Milyen tárgyakra vonatkoztak vala azok a szentünk-
höz intézett consistoriumi kérdések, melyeket szentünk ellen-
ségei eszeltek ki, arra nézve Hofbauer atyának Schlosserné-
nak Frankfurtba 1818. május 8-án írt levelében következő 
sorai adnak némi fölvilágosítást: «Die Gnade Gottes wirkt 
besonders auf junge Leute, die sich der Wissenschaft ergeben. 
(Kath. intelligenciának alkotásán járt szentünknek az esze.) 
Wenn man könnte und wollte, so würde hier unter der 
studierenden Jugend bald eine grosze Veränderung sein. 
Es ekelt den guten, jungen Leuten an dem, was ihnen hier 
an der Universität vorgetragen wird. Ich bin auch schon 
öfter verklagt worden, als wenn ich die jungen Leute irrig 
machen würde. (A tudományegyetemi papi és világi (bői-
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Pajalich atyának ez a följegyzése igen becses 
adat. Elsőben azért, mert a mit belőle megtudunk, 
az föltétlenül hiteles ; mert hiszen Pajalich magának 
Hofbauer atyának ajkairól vette bizonyára még a 
szavakat is. Másodszor igen becses ez az adat azért, 
mert belőle szembeszökően kiviláglik az, hogy 
szentünk ellenségei és üldözői e második szentszéki 
ülés erőszakolásával sem értek célt, a mennyiben 
Hohenwart érsek szeretete és csodálata Hofbauer 
atya iránt csak növekedett. Szentünk fensőbbséges, 
mert a Szentlélek sugallatai alatt álló okossága a 
legfogásosabb kérdésekre is bizonyára oly feleleteket 
adott, hogy azokból csak rosszlelkűség kovácsolhatott 
szentünk ellen bűnvádat. Nem is lépett fel ellene, 
a consistoriumi információ alapján, nyiltan senki 
ilyen váddal. Csak titokban folyt tovább az akna-
munka. Ebből az időből származik szentünknek 
Taddea nővérhez intézett eme nyilatkozata, mely az 
ő kinos heslyzetét hiven tükrözteti vissza : «En — 
így szólt a szent férfiú—egy napig sem vagyok bizo-
nyos, hogy ki nem utasítanak».1 

Es szentünket az ö lelkének érzete jól tájé-
koztatta, jól vezette. A mi az ő főpásztorának, az 
érseknek szemében egyre csodálatosabb erényesség-
nek és isteniességnek bizonyult Hofbauer szent 
Kelemen atya életében, éppen az volt 'az ő ellensé-
geinek, vagyis a hatalom és befolyás egyik vagy 
másik részének birtokába került nagy bűnös embe-
reknek az a gerenda, a melyből szentünk számára 
minden áron keresztet igyekeztek összekalapácsolni, 
hogy azon őt kivégezzék. Mert ő az ifjúság lelkét 
igyekezett Istennek megnyerni és megmenteni : azt 
kiálták ki róla, hogy «rontja az ifjúságot». Mert a szó-
széken bátran és csonkítatlan teljességében hirdette 
az Isten igazságát: elnevezték őt «rajongó vakbuzgó-
nak». Mert a gyóntatószékekben újra feltárta a lelki 
tisztulás mennyei árjai számára a zsilipeket: ráfog-
ták, hogy «skrupulózusok»-ká teszi az embereket. 
Mert szent Péter utódja, a római pápa iránt teljes 
hitet és engedelmességet gyakorolt maga és hirdetett 
a katholikusoknak, kik erre a szent keresztségben s 
a papok máskor is hitet tevének : a pápaságnak min-
den ellensége összeröffent ellene, mint «római kém» 
ellen. Végre nagy fejtörés és a mint láttuk, nem egy 
kudarc után, szentünk ellen nagy titkosan megálla-
podtak abban, hogy Saurau gróf, Csehország és 

csészét- és jogkari) hitetlenség tehát azzal vádolta szentünket, 
hogy isteni hitében mentve és erősítve — rontja az ifjúságot.) 
Es gibt hier einige (valóságos korrajz), die der ersten Kirche 
Zierde sein würden ; ich kann sagen: Einige (szentünk ifjú 
tanítványai között) sind wie die Apostel und suchen die 
Irrigen auf, um sie auf rechte Wege zu führen, und das 
musz alles so geschehen, wie in einem heidnischen Lande. 
(Apostoli felség jogara alatt pogány világ !) Wie oft wünsche 
ich in einer Wüste zu sein, weil ich mit Wehe meines Her-
zens sehen musz, dasz man wirken könnte, aber nicht darf.» 
Innerkofler, 770. 1. 

1 Innerkofler, 771. I. 

Morvaország főkancellárja, csökönyös jozefinus állam-
férfiú, — bocsánat, nem államférfiú, csak fensőbb 
államszolga, — azon a címen, mert Hofbauer atya 
Morvaországban született, tegyen a császárnál Hof-
bauer atya ellen, mint kiállhatatlan s közveszélyes 
rajongó ellen panaszt avval az indítvánnyal, hogy a 
császár őt birodalmából kiutasítsa, száműzze. Ferenc 
császárban — megjegyzendő — ez alkalommal Hof-
bauer atyával szemben még nem volt ébren a katho-
likus, csak az ember. De már ez is elégséges volt 
arra, hogy Hofbauer atya ellenségeinek veszett ügye 
legyen. Az Isten ügye ellen merényletre csalogatott 
Ferenc császár, az ö egyszerű egyenes modorában, 
röviden ezt felelte : «Ez lehetetlen. Én nem utasít-
hatom őt ki. Hiszen országom szülöttje!»1 

A ki azt gondolná itt, hogy szentünk ellenségei a 
császári akaratnak ily erélyes megnyilatkozása után 
talán abbahagyták az üldözést, nagyon csalódnék. Epp 
ellenkezőleg. Gyülöletük keserűsége csak fokozódott 
s leleményességök törvénytelen vakmerőségek terére 
kalandozott át. A bűn, a gonoszság sose enged, az 
tovább tombol dühében ; őt csak az ellenfélnek meg-
semmisítése elégíti ki : míg a nagy erény, a szent szere-
tet, az Isten szerint való jószivűség szívesen szokott 
kapva kapni az alkalmon, hogy kövesse Krisztus 
Urunk isteni béketürésének utasítását2 s élvezze 
csakis a szentéletű evangéliumi lelkek körében ott-
honos amaz élvezetet, mely a rosszakaratnak jó-
akarattal való fensőbbséges legyőzésében áll.3 

Tehát szentünk ellenségei elhatározták, hogy 
Hofb auer atyával szemben a végsőkig mennek. 
Valóságos ördögi csínyt eszeltek ki, mint célt: a 
császár jóakaratának Hofbauer atya iránt haraggá 
és gyűlöletté való átalakítását. S az eszköz erre nézve 
annak bebizonyítása akart lenni, hogy Hofbauer 
atya nem méltó a felség kegyére, mert felségsértő 
ember, a ki, mint külföldi szerzetesrend tagja, enge-
delem nélkül él a birodalomban és így lábbal 
tiporja az állami törvényeket.4 

1 Das geht nicht. Ich kann ihn nicht ausweisen. Er ist 
doch ein Landeskind. Ilaringer, 335. 1. 

2 «En pedig mondom nektek: Ne szálljatok szembe 
(ávxia-rijvai, hasonló eljárást követve) a gonosszal : hanem lia 
valaki téged megütött jobb arcodon, nyújtsd neki a másikat 
is». Sz. Máté, 5, 39. Itt két dolgot kell megjegyezni. Első az, hogy 
rosszat jóval viszonozni — kötelesség. Második az, hogy e 
gyakorlatnak hősi foka — evangeliumi tanács, «qui potest 
capere, capiat», vagyis, hogy az ily lelki fenségesség nem illik 
rá csak az igazi, Istentől kiválasztott nagy lelkekre. 

3 Szentünk életében többször nyílt alkalmunk a béke-
tűrésnek ily hősifokú gyakorlására utalni. 

4 Arra nézve, hogy mily keg37etlen volt a jozetinisztikus 
állam az egyháziakra kirótt zsarnoki állami törvények keze-
lésében, Sebastian Brunner igen tanulságos példát hoz föl. 
(Id. m. 183. 1.) «Zu dieser Zeit, úgymond, da die Priorén 
(rendházakban) durch Wahl alle drei Jahre wechseln, im 
Augustinerkloster (zu Wien) war ein alter Mann Prior, 
namens P. Mariophil. Das Kloster befand sich eben in einer 
pekuniär bedrückten Lage und P. Mariophil konnte sich 
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Szentünk évek hosszú sora óta lakott már Bécs-
ben, de oly fensőbb okossággal tudott rejtőzni abban 
az isteni rendeletben, hogy «engedelmeskedni inkább 
kell Istennek, mint az embereknek», hogy passziv 
ellenállását, az ő szerzetes rendjének szabadságát 
illetéktelenül fojtogató jozefinus törvénnyel szemben 
még a világhíres szemfüles bécsi rendőrség sem vette 
észre. Csakis F. Sabelli fent említett locsogása keltett 
a rendőrségben szentünk ellen alapos gyanút. De 
tulajdonképen sem írott, sem élőszóval adott tanú-
bizonyság vagy vallomás e tekintetben még nem állt 
szentünk ellenségeinek rendelkezésére. Pedig, hogy a 
császárt gonosz csinyjök sikerének reményével újból 
megközelíthessék, okvetetlenül szükségük volt erre. 

Mit tettek tehát a megátalkodott gonosz em-
berek ? 

Orozva támadták meg szentünket szent hajlé-
kában. Háromtagú bizottság szállt ki hozzá, mikor 
Hofbauer atva otthon nem volt. A lakásban akkor 
csak szentünk kedves tanítványa, Madlener professzor 
tartózkodott.1 A bizottság tagjai voltak: Herr Kauf-
mann, a római jog professzora a Teréziánumban és egy 
pap : Braig', az exbenediktinus, állami tanulmányi 
aligazgató, kormánytanácsos.2 Breznay Béla dr. 

A franciskánus bölcselet eredete és jellege. 
III. 

Midőn ezen következtetésre jutottam, úgy érzem, 
ellenkezésbe jöttem néhány előző gondolatommal. 
Hali Sándor érdemeit abban domborítottam ki, hogy 
Summája megírásánál az arisztotelészi gondolatokat 
figyelembe vette, sőt a theologia védelmére átültette. 
Az oxfordi iskola rövid jellemzésénél is kiemeltem, 
hogy ott Arisztotelész műveit tanították akkor, 
midőn a párisi iskola azokat kénytelen volt elha-
nyagolni, tanulmányai keretéből kikapcsolni. S most 
mégis arra az eredményre jutok, hogy a francis-

nicht an den Gedanken gewöhnen, dasz die Regierung das 
Eigentum des Klosters in höchster Instanz zu verwalten 
habe. (Nem hajolt meg az «állammindenhatóság» előtt.) Ohne 
lang nachzufragen, verkaufte er zur Aushilfe der leeren 
Kasse — alte Weine aus dem Klosterkeller, ohne die Regie-
rung zu fragen und ohne eine Anzeige zu erstatten. Das 
in den Augen der damaligen Kirchen- und Staatsbureaukraten 
greuliche Verbrechen wurde durch Spione denunziert ; 
schauerliche Untersuchungen, als ob weisz Gott was fü r 
eine Freveltat verübt worden wäre, begannen, eine Komis-
sion folgte der anderen nach — und am schlimmsten dabei 
benahmen sich — gerade die geistlichen Herren «von der 
Feder !» Einer soll sogar bemerkt haben : «Wäre dieses 
Crimen vor 70 Jahren (1776) geschehen — Mariopliil wäre 
an der Klosterpforte aufgehängt worden». 

1 Innerkofler, 772. 1. 
2 Es, mint Seb. Brunner (215. 1.) mondja, «eine Art 

geistlicher Referent bei der niederösterreichischen Regie-
rung». A harmadik személy a bizottságban alsóbbrendű 
egyéniség vala : szolga vagy jegyzőkönyv Írására kirendelt 
titkár. 

kánus bölcselet alapelvei plátói, illetve ágostoni 
gondolatokból vannak összeróva. Felmerül tehát a 
kérdés, mily kapcsolat létesült az ideális és reális 
elemek között a rend bölcseletében. 

Unctio dein speculatio ez, mint láttuk, a bonaven-
turai alapgondolat. A kettőnek összeolvadása adja a 
szerafi lelkit doktornak a sapientia fogalmát. Más a 
sapientia és más a scientia. Más a bölcseség és 
más a tudás. A bölcseség összekapcsolja az eget és 
a földet, az égi elemek túlsúlyával. A tudás a rög-
höz van kötve. Az előbbi képviselője Plató, az 
utóbbié Arisztotelész. Az a harmonikus lélek azon-
ban, a kiben mind a kettő egyensúlyban van, szent 
Ágoston. Uterque autem sermo, scilicet sapientiae et 
scientiae per Spiritum Sanctum datus est Augustino. 

A puszta sapientia egyedül nem elégíti ki 
Bonaventurát, mert sokat tanult Arisztotelésztől; de 
a scientia sem, mert az unctio felfelé lendíti törek-
véseit; hanem a kettő együtt véve. A világnézet, a 
sapientia kérdésében az ideális alapot soha el nem 
hagyja, de a scientia felépítésében szívesen gazdagítja 
szellemét Arisztotelészből. Benső harmóniában fej-
lődik ki tehát úgy a theologiai, mint a bölcseleti gon-
dolkodás. 

Ha már most a franciskánus bölcseleti szellem 
körvonalait Bonaventura szelleme szerint nagy vo-
násokban megrögzítjük, a következő eredményre 
jutunk. 

A szentferenci unctio a hagyományos, bölcse-
leti tanokhoz s főleg az Ágostonhoz való ragaszko-
dásban jelentkezik. Felszívja azonban magába a 
középkor azon kiváló elméinek gondolatelemeit is, 
a kiken a misztikus lelkület kenete és illata ömlik 
el. Az ál Dionizius, szent Bernát, a szentviktori 
iskola képviselői erősen hatnak Hali Sándorra és 
Bonaventurára. Hü marad a serafi doctor a Praelo-
cutio ad II. 1. Sententiarumban kimondott elvéhez, 
non intendő novas opiniones adversare, sed commu-
nes et approbatas retexere. A vetera novis augere 
elve azonban nála is érvényesül. Mert igaz, hogy a 
régi gondolatvilág talaján áll, de nemcsak hogy nem 
ellenzi (adversare) az arisztotelészi gondolatokat, sőt 
azoknak felelevenítő hatását érzi, azok elméjét meg-
termékenyítik s megőrzik őt attól, hogy a régi gon-
dolatok puszta rabja legyen. A fejlődési csira az 
arisztotelészi tanok irányában már Bonaventura gon-
dolataiban is benn él. 

Másik fontos vonás a sapientia, a bölcseség 
szeretete a scientia fölött. Ez a nézőpont úgy ala-
kítja ki Bonaventura gondolatait, hogy szeme min-
dig az örök bölcseségen nyugszik. Sub specie aeter-
nitatis látja a bölcselet egyes ágait. Theocentrikus ő 
mindig. A bölcselet — mondja — tapasztalati (natu-
ralis), elméleti (rationalis) és erkölcsi (morális) böl-
cseletre osztható fel. Az első a lét okaival (causa 
essendi) foglalkozik és elvezet az Atya hatalmához 
(in potentiam Patris). A második a megértés miben-
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létét elemezi (de ratione intelligendi) és az Ige böl-
cseségéhez juttat. A harmadik az életrenddel fog-
lalkozik (de ordine vivendi) és a Szentlélek jóságát közli 
velünk.1 A szintetikus kapcsolatot nála a Végtelen és az 
idő között mindenütt kitapogatjuk. Minden gondolat 
így van beágyazva az aeternitas világnézetébe. 

És végül csodálattal szemléljük, mily hatalmas 
terjedelemben érvényesül a misztika szellemével át-
itatott gyakorlati bölcselet a puszta elméleti, illetve 
iskolai tudás fölött. Még a theolog'iát is mint gya-
korlati tudományt tárgyalja s érzelmeivel áthatja, 
így lesz az practica et affectiva. 

E bölcselkedés végső eredménye pedig a fran-
ciskánus egyéniség kialakítása. Az a fiatal ember, a ki 
átmegy az unctio útjain s a theologiában nemcsak 
eszét, de szivét is, nemcsak értelmét, de akaratát 
is kiműveli, az úgy a tiszta szemlélődésnek, mint a 
cselekvésnek is emberévé válik. És — a mi a fő — 
akár jellemét, akár értelmét műveli, mindig keresz-
tény forrásból, mindig a franciskánus gondolkodás 
misztikus vizeiből táplálkozik. Et utinam non re-
cedat Chérubin ! 

Három cél lebegett szent Bonaventura előtt, 
mikor szerzetének tagjait művelte, nevelte; három 
eszményt törekedett bennük megvalósítani : a kenet-
teljes embert, a képzett és lánglelkű tanítót és végre 
az egyház ellenségei ellen küzködő harcost. Ezeket 
a gondolatokat nem szabad szem elől eltévesztenünk. 
És bárki foglalkozzék az ő bölcseletükkel, ezen néző-
pontból itélje meg lelkületüket, sikereiket. 

És itt felmerül természetesen a nagy kérdés, 
hogyan illesztjük e szemléleti alakba Duns Scotus, 
vagy Occam bölcseletét. Duns Scotusét, a kinek ne-
véhez fűződik a tulaj donképeni franciskánus 
iskolai bölcselet, a melyet ma is tanítanak bölcse-
leti tanfolyamaikban scotismus cim alatt. Occamét, «a 
nominalizmusnak tiszteletreméltó kezdeményezőjét,» 
a kit máig sem értünk meg és elitélünk. 

Bizony Duns Scotust sem értjük mi meg az 
ágostoni és a bonaventurai gondolatok nélkül. A dok-
tor subtilis is a régi vizek ereiből táplálkozik. Na-
gyon helyesen figyeli meg Hartmann Grizar: Luther 
c. legújabb művében, hogy Duns Scotus nem nagyon 
rajong Arisztotelészért, mert észreveszi, hogy a «böl-
cselő» inkább hízeleg, inkább dédelgeti Mohamednek 
törvényeit, mint Krisztusét. Nem csak az Incertus 
auctor írt nagy tractatust : de erroribus philosopho-
rum Aristotelis, Averrois, Avicennae stb.,a de Scotus 
is jól látta, hogy nagy kozmologiai és metafizikai 
kérdésekben, az isteni akaratnak és gondvise-
lésnek több szerepet tulajdonit Ágoston, mint 
Arisztotelész. A scotusi bölcseletben több a 
természetfölötti gondolat, az idealizmus, mint 
a mennyit Arisztotelész végiggondolása megenged. 

1 Itinerarium mentis ad Deum c. 3. 
2 P. Mandonnet Siger de Brabant T. VII. 5. oldal. 

Azért ő Bonaventurával megmarad Ágoston mellett, 
vallva ennek némely tekintetben túlzó idealizmusát 
is. Mert ha Scotus a formalismusnak, vagy mint má-
sok kifejezik a túlzó realizmusnak híve, ha tanítja, 
hogy az egyediség elve a forma és nem az anyag 
és ez a forma bontakozik ki az anyagvilágból a fej-
lődésnek láncolatain, ez idealizmus. Ha fölvesz va-
lami olyan valóságot, a mely még alaknélküli és úgy 
az anyagi, mint a szellemi világnak közös atomja 
úgy, hogy az szellemmé válik a szellemi és anyaggá 
az anyagi alakok révén, ez is idealizmus és ágostoni, 
illetve bonaventurai gondolat. Ha az akaratnak olyan 
készakaratos tevékenységet tulajdonít, a milyent sem 
szent Tamás, sem egy más arisztotelészi lelkületű 
bölcselő nem tanít, ez is ágostoni nézet és a misz-
tikus iskolákban általánosan elfogadott gondolat. 
Csak franciskánus lelkületű bölcselő hangsúlyozhatta 
úgy, mint Scotus, hogy a theologia gyakorlati és nem 
elméleti tudomány. Csak a : voluntas superior intel-
lectu hatásos tanítója láthatta át szent Ferenc sza-
vainak mély értelmét : plus exemplo, quam verbo. 
Duns Scotus bizony minden subtilitása mellett is vér-
beli franciskánus bölcselő. 

De mit csináljunk Occammal? Hová tegyük a 
középkornak ezt a fölötte eredeti elméjét, a ki hadi-
lábon állott a studiummal — a középkori bölcse-
lettel: a sacerdotiummal — a pápával és hazájában 
mint a demokratizmus úttörője az imperiummal ! 

Occam jellemét nehéz szételemezni. Nézetem 
szerint minden tévedésének forrása a miszticizmus, a 
fanatikus láng. Hisz ő is spiritualista volt. A rend-
nek 1322 egyetemes gyűlésén mint az angol pro-
vinciának képviselője Peruggiában ő is megjelent és 
megátkozta XXII. Jánost, mert a szegénység fogadal-
mát meglazította. 

Ismeretelméleti tévedései is miszticizmusából 
erednek. íme Bergson, a modern misztikus, nem 
úgy tagadja-e fogalmaink tárgyi értékét s nem úgy 
hangsúlyozza-e a világ irrationalitását, mint Occam? 
A misztikus látók mindig többet adnak a benső 
tapasztalatra, az intuitióra, az értelmi megérzésre és 
átélésre, mint az érzékszervek által nyújtott isme-
retekre, vagy azok feldolgozására. Főkép áll ez az 
érzékfölötti dolgokra és lényekre, mint Isten, a lé-
lek, az örök élet. 

Occam is, mint Bergson, állítja, hogy mi a vilá-
got nem ismerjük meg, hogy a lélek és Isten csak 
az átélés tárgyai. Isten maga ad erre nekünk külön 
képességet s akkor az ész titkai nyilvánvalókká 
lesznek. Sed nos habemus habitum fidei, quem Deus 
creat in intellectu viatoris, quo inclinatur immediate 
ad credendum omnes articulos fidei.1 Csak a hit 
ragadja meg az érzékfölötti dolgokat. 

Bármint forgassuk tehát a franciskánus bölcse-

1 In Sent. III. g. 8. Idézve Ritter, Geschichte der christ. 
Philosophie. VIII. p. 599. o. 
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letet, az mindig egységet, hagyományos összefüggést, 
természetes fejlődést mutat. A scotismus tehát annyit 
jelent, mint franciskánizmus; az occamizmus pedig 
túlzó idealizmus, a misztikától túlhajtott franciska-
nizmus. A vetera novis augere náluk is megvan, de 
az új elemek mind organikusan illeszkednek be a 
franciskánus lélekbe. Az unctio, a sapientia, a misz-
ticismus mindenütt kitapogatható. Ezt nem szabad 
főleg azoknak elfelejteniök, a kik a franciskánus 
bölcseletet tanítják és átültetik. A franciskánus misz-
tika, a vita in Christo abscondita ép úgy hozzátarto-
zik a bölcselethez, mint bármely más rész. Sőt az 
unctio első helyet foglal el. 

Az unctio, az actio, a voluntas a gyakorlati 
életnek alapelemei, a «plus exemplo» indítékai. A 
speculatio, az elvont gondolkodás a «quam verbo» 
segédeszközei. így ez a bölcselkedés egyúttal úgy 
tűnik föl, mint korunk egy bölcseleti irányának, a 
cselekvés bölcseletének, a philosophie de l'action-
nak ős anyja, a középkori helyes voluntarizmusnak 
képviselője, a mely azonban az intellectus, az értelem 
nagy szerepét is világosan látja és értékeli ép úgy 
a világ, mint az ember életében. 

Trikál József dr. 

A bojt a magyarországi görög szertartású 
katholikusoknál. 

A bojt eszméje Jézus Krisztustól származik. 
0 maga jelölte meg a módját is, midőn negyven 
napra elvonult a pusztába, hogy méltóan készül-
hessen el tanítói hivatalának megkezdéséhez. Célja 
nyilvánvaló. Rendkívüli fontosságára és szükséges 
voltára már szent Pál apostol mutatott reá, midőn a 
galatákhoz írt, így figyelmeztetvén őket.1 «Lélek 
szerint járjatok, úgy a test kívánságait véghez nem 
viszitek. Mert a test a lélek ellen kíván, a lélek 
pedig a test ellen ; mivel ezek egymással ellenkeznek, 
hogy ne cselekedjétek mind, amit akartok. Hogyha 
a lélek által vezéreltettek, úgy nem vagytok a tör-
vény alatt.» 

Habár az Üdvözítő példáját mindjárt kezdettől 
fogva sokan követték, mindazonáltal sem az apos-
tolok, sem az ő közvetlen utódaik magát a böjti 
fegyelmet határozottan nem körvonalozták. Mai alakja 
egy hosszú, százados fejlődés eredménye. Az apos-
tolok csupán az alapot rakták le, a részletekre nézve 
azonban a hivők sokáig nélkülözték a kellő irányítást. 
Okát ennek szükségtelen hosszasabban adnunk. Az 
első századok viharai, az általános ellenséges gyűlölet 
és érzület, a sok és rettenetes üldözés mindent meg-
magyaráznak. A csendesebb, nyugodalmasabb idők 
beálltával azonban csakhamar ráterelődött a figyelem 
a böjtre is, de az egységes fejlődést megakadályozza 
az elválás. Midőn az egyház keletire és nyugotira 
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oszlott, a katholicizmus egysége csupán a hitre szo-
rult, a szertartás és a fegyelem ellenben különállóan 
kezdett szerveződni. Ha az alap ugyan egy is maradt, 
az épület formája és beosztása más más lett. 

Míg a latin egyház böjti fegyelme az idők folya-
mán teljesen kialakult, a keleti egyházé még ma is 
a századok hagyományai között bolyong. Hasonlít 
egy szilárd alapra fektetett, de vadszőlővel befuttatott 
házhoz, amelyet az építőmesterek elfeledlek befödni 
s így állandóan ki van téve az idő romboló pusztí-
tásának. 

Ez kétségkívül nagy hiba. Ujabban érzik is ennek 
a vezetőkörök a hátrányát s mindinkább felmerül 
ezen ügy rendezésének a szüksége. 

Ezt a viszonyok, az élet változása is mindinkább 
kezdik sürgetni. A hajlandóság meg is van erre 
nézve az illetékes hatóságoknál is. A vita már meg 
is indult s bár vannak elvi ellentétek, a minthogy 
mindig voltak és lesznek, eddig a küzdelem, lévén 
becsületes meggyőződés a felfogások alapja, ez idáig 
nemes is volt. Az 1909. évi kiadványok között azon-
ban egy értekezés jelent meg a könyvpiacon, mely-
nek cime: «A görög egyház böjti fegyelme». Ez a 
mű üszköt vetett a nemes küzdelembe, mivel szer-
zője, Rusznák Miklós dr. theol. tanár azt állítja, 
hogy ma az egyszeri étkezés és ennek alapján az 
unica refectio (jóllakás) szabálya nálunk görögöknél 
nem kötelező.1 

Ezt megismétli az általa szerkesztett «Felvidék» 
c. újság 1911 márc. hó 10. számában, midőn így ír : 
«Tekintettel arra, hogy hazánkban a görög híveknél 
az unica refectiót, vagy pontosan az egyszeri étkezést 
nemcsak a nép, de az egyházi elem sem tartja, vilá-
gos, hogy e szokás szabadon és minden bűn nélkül 
követhető.» 

Nem tagadom, sőt elismerem, hogy a tanár űr 
értekezésének azon része, melyben a különböző for-
rásokból összeállította a görög egyházban szokásban 
volt böjti szabályokat, érdekes és sikerült munka. 
Több jó azonban nincs is benne, mert oly hamis logi-
kával dolgozik, hogy következtetésein igazán megáll 
az ember esze. Ezekkel szemben állást foglalni már 
azért is szükségesnek tartottam, nehogy megtévesszék 
a hivő közönséget s ferde világításban mutassák be 
a görög szert. kath. egyház böjti fegyelmét. 

Mi is voltaképen a kérdés? Úgy köteles-e a 
görög szert, ember böjtölni, mint a latin ember, 
vagyis megvan-e nálunk is a 1. jejunium és 2. az 
abstinentia? Vagy a görög egyházban századok fo-
lyamán más alakulást nyert-e a böjti fegyelem s ha 
igen, úgy minő az? Feleletünk erre az, hogy úgy az 
abstinentia, mint a jejunium megvan a görög szert, 
kath. egyházban is. 

A tanár úr azonban csak az abstinentiát ismeri 
el s olyképen állítja fel a tételt, hogy amennyiben 

RELIGIO 

1 Sz. Pál Galat. V. 16., 17., 18. v. 1 Rusznák : «A görög egyh. böjti fegyelme.» 23. old. 
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nálunk az unica refectiót nem tartja meg senki, az 
eo ipso senkit sem kötelez s ennek folytán a divó 
szokás minden lelkiismereti furdalás nélkül követhető. 

Az kétségkívül igaz, hogy az aprólékos részle-
tekben sok az ingadozás. A tanár úrnak az állítása 
azonban nemcsak téves, de már azért sem hagyható 
szó nélkül, mivel másrészt semminemű irányítást 
nem ad arra nézve: mint kell tehát böjtölni, ha az 
unica refectio nem kötelező ? Talán csak nem hiszi 
el, hogy így is lehet komolyan érvelni : Azt kell val-
lanunk, hog}7 ez intézkedés nem mint egyszeri jól-
lakás, de még szigorúbb értelemben, mint a napi 
egyszeri étkezés parancsa benn van a görög egyház 
fegyelmi intézkedésében.1 Alig mondta ki ezt, a kö-
vetkező sorokban már megfeledkezik arról s azt 
állítja: De bármint legyen is a rendelkezés, a jelenre 
vonatkozólag ma föltétlenül azon vélemény mellett 
vagyunk, hogy ma az egyszeri étkezés és ennek 
alapján az unica refectio szabálya nálunk görögöknél 
nem kötelező.2 így nem lehet argumentálni : Régen 
volt bojt s kötelező erejű is volt, most azonban nem 
tartják s mivel meg nem tartják, eo ipso nem köte-
lező. Ha ez igaz volna, úgy fölösleges lenne a görög 
egyháznak azon figyelmeztetése, melyet vaj hagyó va-
sárnap vecsernyéjén köt a hivők lelkére : «Buzgó-
sággal kezdjük a böjti időt, átadva magunkat a lelki 
küzdelemnek, tisztítsuk meg lelkünket és testünket.» 
Ez a böjtnek a célja is, melyet el lehet érni vagy az 
által, hogy csak kevésbbé tápláló ételt adunk a test-
nek, vagy úgy, ha jobb minőségű étellel is élünk, 
de korlátozott mennyiségben. Ezt elismeri a szerző 
úr is. Forrásait is igen jól válogatja meg, de az 
azokból levont következtetéseit nem vonja le helyesen. 

A jó nevű egyház jogászra, Papp-Szilágyira tá-
maszkodva, a szerző úr is elismeri, hogy régen a 
görögöknél is meg volt úgy a bojt, mint az absti-
nentia. Majd igy folytatja: kérdés azonban, hogy a 
mi eredetileg kötelező volt a hívek összeségére, kö-
telező-e az ma is? Ő azt válaszolja a föltett kérdésre, 
hogy az egyszeri étkezés manap csupán a szerzete-
sekre vonatkozik, a hiveket azonban nem kötelezi, 
sőt arról a népnek fogalma nincs. Nagyon téved 
azonban a szerző úr s rossz következtetés helyett 
okosabb lett volna forrásánál, Papp-Szilágyinál ma-
radni, a ki a jelen körülményeit is vizsgálódása tár-
gyául tevén, ezt írja igen helyesen: «Graeci etiam 
distinguunt inter abstinentiam et strictum jejunium 
et inter dies abstinentiales et jejunales» stb.3 Es a 
tanár úr mégis azt állítja, hogy ma az unica comestio 
(egyszeri étkezés) és ennek alapján az unica refectio 
szabálya nálunk görögöknél nem kötelező? Mert 
valamire csak úgy odavetőleg ráfogni, hogy nem 
kötelező, kissé merész dolog. Hogy az emberek nem 

1 Rusznák : «A görög egvh. böjti fegyelme.» 21. old. 
2 Rusznák : «A görög egyh. böjti fegyelme.» 23. old. 
3 Papp-Szilágyi : Enchiridion juris ecc. or. pag. 299. 

tartják ma a régi disciplinât teljes egészében, azt 
megengedem ; de hogy ők a disciplinât áthágva 
semmiféle bűnt nem követnének el, azt egyszerűen 
tagadom. Igaz, hogy ignorantia invincibilis mint 
mentő körülmény sokszor szerepel, de erre a spe-
ciális esetre azt nem lehet alkalmazni, minthogy ná-
lunk a böjtre vonatkozó intézkedésekben megvan a 
folytonosság, példa rá úgy a munkácsi, mint az 
eperjesi egyházmegye hatósága által jóváhagyott 
katekizmus, a melyben a böjt fogalmát illetőleg a 
következő meghatározást találjuk: «böjtölni tesz, 
nemcsak a hústól, tejtől, vajtól, túrótól és egyéb 
zsíros ételektől megtartóztatni magát, hanem bőjtös 
étellel mértékkel, azaz egyszer napjában jóllakásig 
élni».1 Ugyanezt találjuk a magyar nyelvre fordított 
s az eperjesi egyházm. főpásztora által jóváhagyott 
katekizmusban is: «Böjtölni szoros értelemben nem-
csak annyit jelent, hogy a zsiros ételektől tartózkod-
junk, de a böjti ételekből is csak egyszer naponta 
szabad teljesen jóllaknunk».2 

A szerző úr forrásai között megemlíti XIV. Be-
nedek pápának a böjti fegyelem szigorú megtartá-
sára vonatkozó rendelkezését is, de mert ez annak 
a conclusiónak : «hogy az egyszeri étkezés kiment 
a szokásból, az unica refectiót pedig senki sem 
tartja» — tehát egyik sem kötelező — nem kedvez, 
egyszerűen a régiséggyüjteménybe helyezi s meg-
erősíti fenti állítását ilymódon : «De bármint legyen is 
a rendelkezés, a jelenre vonatkozólag ma föltétlenül 
azon vélemény mellett vagyunk, hogy ma az egy-
szeri étkezés és ennek alapján az unica refectio sza-
bálya nálunk görögöknél nem kötelező».3 A tanár 
úr, úgy látszik, megfeledkezett arról, hogy így nem 
szabad következtetni: Miután jelenleg a jogszokás 
mást mond, tehát az ma nem kötelező. Hiszen azt 
hiszem, hogy azt csak el fogja ismerni, miszerint az 
unica refectio (egyszeri jóllakás) és az unica comes-
tio (egyszeri étkezés) nagyon közel álló fogalmak, 
habár az előbbi enyhébb formája a bőjtölésnek. A 
böjt szigorúsága s annak megtartása ellenére pedig 
jogszokás kötelező ereje csakis az illetékes törvény-
hozó beleegyezésével származik, mivel a jogszokás, 
habár emberemlékezetet felülmúló is, az egyház 
általános törvényét sem egészben, sem részben meg 
nem szüntetheti. A jogszokás, mint Noldin is meg-
határozza, nem egyéb, mint : «ins quoddam seu lex 
introducta diuturno communitatis usu approbante 
eo, qui curam illius communitatis habet».4 A böjt 
ellen jogszokás csakis a római szentszék beleegye-
zésével jöhet létre s így a böjt szigorán enyhíteni 
csakis neki van joga. Ezt tudnunk kell mindnyájunk-
nak, a kik azt valljuk, hogy a böjt nem helyi érdekii, 

1 Kutka János ószláv katekizmusa 109 és 110. old. 
2 Kutka-Szemán magyar katekizmusa 106. oldalon. 
3 Rusznák : «A gör. egyh. böjti fegyelme» 22. és 23. old. 
4 Noldin: «Deprincipiis Theol. Mor. pag. 225. I. tomi. 
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hanem az általános egyház körébe tartozó dolog. 
S ha tudjuk és egyúttal valljuk is azt, úgy azt kell 
mondanunk, hogy a böjtöt illetőleg másnak a 
római szentszéken kívül rendelkeznie nem lehet. 
Az egyházjog tanítja: «Respectu potestatis s. regi-
minis ad episcopum spectat potestas legislativa, vi 
cuius eppus potest praeter ius commune, non autem 
contra ius commune pro tota dioecesi leges condere I»1 

Vagy nem ugyanezt találjuk a következő, meg-
szívlelésre méltó állításban: «Unde episcopi non 
possunt prohibere, quod per ius universale expresse 
et indubitanter permissum est (nisi canones id eis 
diserte concédant), et e converso non possunt per-
mittere, quod jure universali prohibitum est!»2 

A bojt fegyelme a ius commune (universale) hatás-
körébe tartozik, e téren tehát még egy püspöknek 
sincs joga rendelkezni, legfeljebb egyházmegyéje 
érdekében e tekintetben kellő lépéseket tehet. Ezt 
különben maga a szerző is elismeri, mivel azt í r ja : 
«Feltétlenül igazuk van azoknak, a kik XIV. Benedek 
pápának «Allatae» encilikájára hivatkoznak, mely-
ben ő ellenszegül azoknak a görög püspököknek, a 
kik a böjti fegyelem szigorát enyhíteni iparkodtak».8 

A szerző úr volt szives vallomást tenni arról is, 
hogy «míg a latin egyház a maga eredetileg nagyon 
is szigorú böjti fegyelmét idők folyamán a körül-
ményekre való tekintetből módosította, enyhítette, 
addig erre vonatkozó határozott intézkedést nálunk 
mind mai napiglan nem találunk».4 így tehát nem 
állhat meg a szerző úr azon állításának igazsága 
sem, hogy az unica refectio s ennek alapján az unica 
comestio szabálya nálunk nem kötelező. Ugyan b. e. 
Tóth Miklós volt eperjesi püspök 1881. évben a böjt 
szigorának enyhítése céljából fordult a Congregatio 
de Propag'. Fide, elé s kérte az ügy végleges rende-
zését, minthogy egyesek a saját rítusuktól eltérőleg 
a latin ritus szerint böjtöltek. A congregatio de 
propaganda Fide a helyett, hogy a böjt fegyelmén 
enyhített volna, szomorú szívvel veszi tudomásul a 
görögöknek a latin ritus szerinti bőjtölését s értésére 
adja a püspöknek, hogy ez ügyben legjobb volna 
magához ő szentségéhez a római pápához fordulni.8 

A mit azonban sem a 1). e. püspök, sem a Con-
gi eg', de propaganda Fide nem volt képes keresztül-
vinni, azt a szerző úr egy egyszerű kijelentéssel, 
— nem kötelező — keresztülvitte. 

Az egyház ugyan a tartós testi vagy szellemi 
munka esetén szívesen dispensál, mert már úgy is 
elérte azt, a mit különben csak bőjtöltetéssel szokott 
elérni. De az által, hogy a megváltozott viszonyok 
miatt mérsékelheti és mérsékli is a régi előirást, a 
böjt eredeti célját még nem adja fel. Ha látja az 

1 Tauber : «Manuale iuris canonici» I. torn. pag. 242. 
2 Aichner: «Compendium juris ecc.» pag. 397. 
3 Rusznák u. o. 22. old. 
4 Rusznák u. o. 23. old. 
5 Rusznák: «A gör. egyház böjti fegyelme» 50. és 51. old. 

egyház, hogy az emberek már nem képesek a zsíro-
sabb ételeket nélkülözni, akkor általánosságban 
megparancsolja a korlátozottabb mértékben való 
étkezést, mert máskülönben lehetetlen dolgot 
kívánna, vagy a böjtöt feladná. 

A szerző úr azon állítása sem egészen reális, 
hogy az unica refectiót nem tartja ma senki sem. 
Mert honnét tudja, hogy nem tartja senki? Ezt 
nagyon bajos dolog állítani, mivel a törvényt meg-
tartó emberek, ha igazi buzgóságból teszik azt, nem 
igen szoktak vele eldicsekedni. Hiszen a szerző úr 
maga elismeri, hogy van unica refectio, mikor érte-
kezésének egyik helyén azt mondja : «Általános a 
a tanítás, amelyet követnek még azok is, a kik a 
latin egyházhoz hasonlóan az unica refectiót vallják»;1 

tehát vallják, hát akkor tartják is, mert a lelkiisme-
retes ember, a miről meg van győződve, azt tartja 
is. Az unica refectio mellett szól a böjtnek célja is. 
Mivel, ha böjtben húseledelre engedélyt kapunk, az 
egyszeri jóllakást pedig nem tartjuk meg, hát akkor 
hol van a böj t? Az a szigorú keleti böj t? 

Az unica refectio nem újdonság, sem nem egyéni 
vélemény, miként ezt a szerző úr állításának bizo-
nyítására akarja felhozni.2 Igaz, hogy a semináriu-
mokban csak a 80-as és 90-es években kezdték hir-
detni ezt az alapelvet, de azt az szerző úrnak is 
tudnia kellene, hogy előbb nem lehetett, mivel az 
eperjesi szeminárium csak 1880. évi szept. 12-én 
nyilt meg. Hogy a köznép az unica refectio és az 
unica comestio között lévő különbséget nem tudja, 
azt aláírom, de kérdem, ki tudná azt állítani, hogy 
a latin szert, köznépnek erről tiszta képe van s még 
sem akadt senki a latin szert, egyházi férfiak között, 
a ki azt mondta volna, hogy a latin egyházban böjt 
nincs. Szmandray Simon dr. 

B u d a p e s t . Jubileumi ünnepek Parisban, Rómában, Egyház 
Berlinben. — .., 

Párisban negyvenévi évfordulóját ünnepelték e na- V l 

pókban a francia társadalom keresztény szellemének és krónika 
jellegének visszaállításacéljából L'Oeuvre des Cercles (kez-
detben ouvriers most általában már catholiques/ név alatt 
szervezett katholikus népszövetség alapításának. Ezt a 
társadalmi intézményt két ifjú gróf, de Mun (mostani 
díszeimé : «le chef vénéré de tous les catholiques») és de 
la Tour du Pin alapította 1871-ben, miután a német 
fogságból hazájukba visszatértek s Párisban a Commun 
név alatt ismeretes anarchia és polgári vérontás pusztí-
tásait látni voltak kénytelenek. Belátták, hogy Francia-
országot a végpusztulástól csak úgy lehet megmenteni, 
lia a francia népet a nagy francia forradom istentelen 
szellemének befolyásától megóvják s a kereszteny tár-
sadalmi erények útjára visszavezetik. Ezzel a jelszóval 
«Nous sommes le contre-Révolution» elmentek a párisi 
Montparnasse-ra, hol a világhírű francia nemzeti foga-

1 Rusznák: «A gör. egyház böjti fegyelme» 33. oldalon. 
2 Rusznák i. m. 55. és 56. oldalon. 
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dalom Szentszív-templomának még híre sem voll akkor,— 
elmenlek tanulni szociális tevékenységet abbé Meignentől, 
a kinek akkor már «cercle Montparnasse» cím alatt 
munkásokat lelkileg gondozó társas köre volt. Erről a 
kis városrészi körről vették tervbe vett országos szer-
vezetükhöz a mintát. Célul tűzték ki azt, a mit utóbb 
X. Pius pápa az egész világ katholicizmusa elé tűzött 
ki : «Restaurare omnia in Christo», a modern társada-
lomban mindennek megújítását Krisztusban. Az eszközt 
e célra úgy állapították meg, a hogy azt abbé Meignen 
munkáskörében találták : «hogy t. i. a «classe dirigeante», 
a társadalom szellemileg és anyagilag arra képes fensőbb 
osztálya vezesse, támogassa, szellemileg, anyagilag 
előbbre menni segítse a «classe ouvrière»-t, a munkás-
osztályt.1 

Mit műveli ez a francia katholikus népszövetségnek 
nevezhető szervezet 40 év alatt, annak megértésére elég 
lesz csak annyit mondani, hogy most, mikor az egy-
háznak a szabadkőművesség kezébe került állami hata-
lom separatio név alatl ismert vandalí pusztításai után 
maradt romokon a katholikus vallás autonom ujjászer-
vezkedését a nép ragaszkodására kell felépíteni, ez az 
ujjászervezkedése a kath, egyháznak Franciaországban 
a nép rétegeiben jobbára csak az «Oeuvre des Cercles 
Catholiques» vezető embereitől megművelt alapon vált 
lehetővé és szemlátomást sikeressé.2 

Olaszországban, Rómában és egy kicsit Turinban 
is egyúttal, egész más jubileumot ünnepelnek. Ötven 
éve annak, hogy I. Viktor Manó, Sardinia királya, az 
olasz félsziget politikai, állami egyesítésére forradalmi 
eszközök vagyis jogtiprások útján vállalkozott. Sugal-
mazója neki Cavour Kamill gróf volt, főfő cinkostársai 
pedig Mazzini és Garibaldi, s mások a keresztény vallás 
kiirtására összeesküdt szabadkőművesség köréből. Olasz-
ország egységesítésének munkája, mondhatni, páratlanul 
áll a világtörténelemben. Van ebben az egységesítési 
folyamatban egy mélységes mély áramlat és egy a fe-
lületen tova hullámzó áramlat ; amaz vallási áramlat, 
ez politikai átalakulás; amannak célja a keresztény 
vallásnak, a pápaság megsemmisítésével, sziklaalapjáról 
való ledöntése ; amannak célja az olasz félszigeten az 
u. n. európai egyensúlyba egy olasz nemzeti nagyhata-
lomnak beállítása és abban való megszilárdítása. 

Nincs a világtörténelemben ehhez fogható állam-
politikai álnokság, a mely 1870-ben (tehát épp negyven 
éve mult) Rómának a pápától erőszakos elvételében 
még korántsem érte el csúcspontját, csak megkezdte a 
pápaság legeslegújabb szenvedéseinek sorozatát. A pápa-
ság elleni cselszövényben, a mely tulajdonképen a nagy 
francia forradalommal kezdődött s I. Napoleon kezében 
folytatódott, 1831-ben Európa valamennyi akkori nagy-
hatalmassága részt kezdett venni. Ismeretes az az em-
lékirat, mellyel akkor Ausztria (első helyen!), Oroszor-
szág, Franciaország, Angolország, Poroszország XVI. Ger-
gely pápát állami souverainitásában megtámadták, 
itélő birákul tolva fel magukat a pápai állam kormány-

1V. ö. L' Histoire de l'Oeuvre des Cercles, par le Comte de 
Hoqiiefenil. Az ezidei kongresszus elé terjesztett jelentés. 

2 Megjegyzendő, hogy Franciaországban a katholikus egyház 
vagyis a katholikusok autonómiája, eltérőleg a mi katholikus auto-
nómiai szervezkedésünk tervétől, nem országos szervezet, hanem 
külön-külön álló egyházmegyei szervezetek felállítására lesz fektetve. 

zalának minemüsége felelt s kívánságuk alakjában köve-
teléseket állítva fel bizonyos reformok iránt. A pápaság 
ellen régóta összeesküdt szabadkőmivességnek a nagy-
hatalmaknak evvel a diplomáciái lépésével sikerült meg-
indítani az u. n. római kérdés bonyodalmát. Az államok 
fejei, hatalmas császárok és királyok, nem vették észre, 
hogy ők csak eszközök a pápaságba való szabadkőműves 
belekötésnek istentelen aknamunkájában. 

Az u. n. római kérdésnek feszegetése tehát nemzetkö-
zileg, szabadkőműves sugallat alatt, még 1831-ben indult 
meg. 1861-ben, miután Orsini bombája III. Napoleont 
ígéretére hatásosan figyelmeztette, Cavour gróf szardiniai 
miniszterelnök Turinban egész világosan kezdett beszélni : 
«A mi csillagunk Rómára vonatkozólag, úgymond, az, 
hogy az legyen az olasz királyságnak fővárosa». Veuillot 
Lajos 1861. februárban, (lapjának megjelenése akkor 
fel volt függesztve), «Le Pape et la Diplomatie» cimü 
röpiratában azt a megjegyzést telte akkor: «Piémont 
nem beszélt kezdet óta ily fenhangon ; de senki sem 
vonhatja kétségbe, hogy így gondolkodott». 

Azután, hogy 1861—1870-ig mi történt, tudjuk. Cial-
dini, az akkor már «olasz király»-nak nevezett I. Viktor 
Manó nevében betört Róma kapuján, az örök várost 
a pápától erőszakkal elvette s a pápát a Vatikánba 
való visszavonulásra kényszerítette. S mindez Európa 
nagyhalalmasságainak részint bujtogatására (Angolor-
ország), részint tetszésével (Porosz- és Oroszország), 
részint hallgatagos beleegyezésével, mondják biztatásával 
(Ausztria-Magyarország, Franciaország) ment végbe. 
A pápaság kifosztásában s ennek következtében a pápa-
ságra eddig rázúdult s ezután fokozottabb mértékben rá-
zúdulandó bajokban és szenvedésekben az tehát európai 
nagyhatalmak «entente»-ja a főbünös. Cinkostárs itt 
valamennyi nagyhatalom kivétel nélkül. 

Hogy Európa leghatalmasabb koronás fejedelmei a 
pápának Rómában, az olasz forradalom eltűrésével, biz-
tatásával, támogatásával, tarthatatlan pokoli helyzetet 
teremtettek, azt a minden klerikális velleitástól távolálló 
párisi «Temps» 1909. február 17-én őszintén bevallotta, 
mondván : «Si libre qu'on soit d'esprit, il y a des 
impossibilités, que l'impartialité oblige à constater. La 
politique de conciliation entre le Vatican et le Quirinal 
(ez valamennyi európai nagyhatalom álláspontja) est 
une des ces impossibilités. La claustration volontaire (?) 
du Pape n'est pas une protestation senimentale; c'est 
une nécessité». 

Es most, hogy a jogtipró erőszakosságokra alapí-
tott olasz királyság alapításának 50-ik, illetve 40-ik 
évfordulóját ünnepli, a hatalmasságok folytatják 1831-ben 
megindítóit kétszínű játékukat, néhányan nyíltan (Fran-
ciaország, Angol- és Oroszország), ketten a berlini és 
a bécsi leplezetten, a mennyiben a két utóbbi nem megy 
Rómába ünnepelni, de táviratban részt vesz az ünnep-
ségben. Kímélik is a pápaságot, nem is. Tekintettel is 
vannak reá, nem is. Ilyen ünnepség folyik most Rómá-
ban, a hol a tejfelt a maga céljai számára a szabad-
kőművesség fogja leszedni. És szenvedni, igenis szen-
vedni fog a pápaság, még pedig e pillanatban, ki tudja, 
mily elképzelhetetlen üldözést. Ámde a pokoli játék 
árát — bármily hihetetlennek látszék — a magukat 
olvmpusi megközelíthetetlenségben és biztonságban érző 
nagyhatalmak fogják megfizetni. 
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A berlini sajálszerü jubileumról, térszüke miatt, 
a következő alkalommal. —y —la. 

T á j k é p e k ' I. Rajzolja Mester. 

Nem csak a természetnek vannak tájképei. A tár-
sadalom is ezer és ezer képet vetít felénk-elénk. 

Ugy tudjuk, hogy a természeti képek megfigye-
lésének megvan a maga módja. Sőt módszere. E nél-
kül beutazhatja valaki a félvilágot: utazásának nem 
lesz se önmagára, se a közre nézve komoly ered-
ménye. 

A társadalom tájképeire vonatkozólag is hason-
lóan van. Itt sem elég a nézés, a hallás. Még a meg-
látás sem. Mert ugyan, mit leszen megfigyelni ? 
Annyit, mint egyes eseményeket, tüneményeket, tár-
gyakat, sőt törekvéseket, vágyakat feszült figyelem-
mel észlelni azon tudatos szándékkal, hogy ez által 
azok lényegét megismerjük. Viszonyát, okát és akara-
tát lehetőleg gyorsan észrevegyük. Elrejtett tulajdon-
ságait, hasonlóságait és különbségeit is lehetőleg 
tiszta, átlátszó perspektívában meglássuk. Tehát ne 
csak nézzünk, halljunk, de valójában elmélyedjünk, 
gondolkozzunk, Ítéljünk. Es helyes következtetésekre 
jussunk. 

Természetes, hogy ez a lelki művelet nem könnyű 
feladat. Nem, főleg a mi társadalmunkban. A magyar 
szociális társadalomban. Vagy hát mondjunk így: 
«modern társadalmunkban». 

Miért? 
Azért például, hogy csak egy-két okot említsünk, 

illetőleg említtessünk: mert «valóban az a modern 
gondolkozás, a melyet nálunk a zavaros félművelt-
ség megteremtett, muzeális példány lehetne a fejlő-
déstan egy berendezendő ritkasággyüjteményében». 
(V. ö. Magyar Figyelő. IV. sz. 365. 1. «A mult fogal-
mai és a jelen fogalomzavara».) 

Mert «nyugaton a különböző szélsőségek legalább 
időbeli egymásutánban fejlődnek ki. Nálunk egymás 
mellett ugyanazon időpontban jelentkeznek». (U. o.) 

Es így tovább. . . 
* 

Humbold írja valahol, hogy a természet minden 
zuga egy kis tükördarab, melyben a nagy minden-
ség egész képe verődik vissza. 

E szerény képecskéknek is az lenne a célja, 
hogy ennek a háborgó, lázas társadalomnak egy-egy 
ellesett, jól meglátott, megfigyelt darabjában, ha úgy 
tetszik, zugában a mi társadalmunk képét, vonásait 
vetítse vissza. 

Mozaikokként fognak e képek feltűnni az olvasók, 
a nézők előtt. Talán egymástól elszigetelten. Nem 
egyszerre, vagy egy időben. 

Ám, mégis szeretjük hinni, hogy a megfigyelő 
lélek az egyes jelenségeket, feldolgozásokat úgy egy-
ségesítheti, hogy azokban társadalmunk alkotó, ki-
emelkedő képeit a maga hűségében megtalálja. 

Elmélet és gyakorlat. Soha annyi rendszer, 
elmélet és szabály nem ömlött a mi társadalmunk 
útjaira, mint ma. Még pedig a boldogitás és a bol-
dogulás útjaira. És mi, kik a nép közt élünk, tehát 
valójában a társadalom közepében : ezen elméletek, 
rendszerek, szabályok legelső útrakelése minden 
soránál látva-látjuk, tapasztaljuk, hogy «az élet útja 
mennyire ellenkezőt mutat». Hogy az ő rendszerük, 
elméletük, melyekről «új» világnézetük alapján azt 
hirdetik, hogy a hit helyébe hozzák . . . az első lépé-
seknél sántit. Sőt csődöt mond. Mintha az ő elméle-
tük épen arra való lenne, hogy be ne válljon soha. 

Eszembe jut itt az a vásári jelenet, a mikor 
az eladásra szánt lovakat sorra hozzák a vevők elé. 
Egyik ló kehes, a másik vak, a harmadiknak más 
hihája volt. Végre hozlak egy külsőleg pompásnak 
látszó paripát. Külsőleg meglepő, érdekes paripát. 
Hatalmas arányú teste, szügye, megjelenése legtöbb 
emberben azt a hitet keltelte, no hát ez már aztán 
beválik. Ezzel aztán haladunk, sőt repülhetünk. 

No lássuk, hogy lép. Hogy jár, mikép megyen. 
Indítsa. . . 

És a pompás, sokat, mindent ígérő paripa in-
dulni, járni kezd. 

Egyszerre kiáltanak fel többen is : 
— 'Iszen ez a ló sántít. 
— Sánta . . . sánta . . . ! 
— Nem a' kérem, szól nagykomolyan a gaz-

dája: csak mikor jár, csak ha útra kél. De azért a 
célnak megfelel. 

Hát uraim, lehel, hogy ez a hasonlat is sántit. 
Sántít. De annyit mégis ér, hogy bevilágítson a mai 
rengeteg elméletek, rendszerek, új hitek értékébe, 
gyakorlati eredményeibe, melyeket egyesek, iskolák 
és különösen az úgynevezett «mi tudósok» világgá 
és különösen a mi népünk életútjaira, tűzhelyére 
öntenek, hordanak, csempésznek. 

Az ő rendszerük, elméletük is olyan, mint annak 
a ló gazdájának az elmélete. Jól tudja, hogy az a ló 
sántit, hibás, hamis . . . mégis botorul hiszi, hogy a 
célnak megfelel. A «mi tudósok» legtöbbje is tudja 
ám, mi értéke van a ki nem forrott, hipotheziseken 
(de még mily gyenge hipotheziseken felépített, még 
nem is) féligazságoknak. De azért vakmerően kísér-
leteznek. Mert céljuk elérésére «elmélet szükséges, 
amely ugyan nem igaz; de a célnak megfelel». 

* 

Elméleti tételként áll előttem bizony az úgy-
nevezett «általános választó-jogi» tétel is. Szép. Tet-
szetős elmélet bizony, hogy mentől többen meríte-
nek a szabadságnak, a jognak forrásából, annál 
bővebb áldást fog az a forrás szolgáltatni a nemzet 
boldogulásának útjain. 

Kérdések kérdése azonban, hogyha ez a szép 
elmélet a még járatlan, töretlen útra lép . . . nem 
fog-e sántítani? És nem fog-e összeroskadni? Nem 
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fogja-e a már élő, meglevő szabadságot, főleg pedig 
fajunk, nemzetünk hegemóniáját összeroppantam ? 
Mert egyesekkel is meggondolva lehet ám csak kí-
sérletezni. Nemzettel pedig egyáltalán nem szabad. 

Ám, sokan a legjobb szándékkal, legtöbben pedig 
a fentebb említett elvvel, hogy t. i. a célnak, már 
mint az ő céljaiknak megfe le l . . . azt mondják, azt 
hirdetik, hogy igenis, a mi nemzeti ütünk, ami né-
pünk eszejárása, gondolkodásának ösvénye már kész 
és érett a politikai jogok teljességére. 

Ezt a tetszetős elméletet hajtogatta előttem egyik 
politikai barátom, mikor nemrég értelmes, elég érett 
népes községen keresztül utaztunk. 

— Itt barátom, mondotta az én politikusom, 
minden emberfia megérett «a teljes politikai jog»-ra. 

- Vájjon? 
íme, itt jön egy atyafi, akinek nincs szavazati 

joga. És odahívja az atyafit. És kérdezi tőle : 
— Úgy-e János? hogyha minden emberfiának 

szavaznia, voksolnia lehetne, hát boldogabbak lehet-
nénk ? 

Az atyafi rántott egyet baj'szán, aztán köhögött 
is rája és így felelt: 

Hát a nagyságos képviselő úr így szavallotta. 
De a magam mindennapjáró eszemmel is meg-
tapasztaltam, hogy a szavalás, már mint a voksolás, 
hasznára vagyon a pógárnak. Miér, mer' azér, hogy 
mégis urakhoz dörzsölődhetik az ember, a m i b ő l . . . 
aztán mégis csak kerül egy desznó. Mint ahogyan 
került a voksolása mián a sógornak, Prokupecz 
Esvánnak. 

Fa lud i F e r e n c élete . Irodalomtörténeti tanul-
mány. Irta Gyárfás Tihamér, brassói tanár. Budapest, 
1911. 59 1. 

Minden gimnáziumi tanuló az irodalomtörténetből 
ismeri Mikes mellett Faludi Ferencet. Tankönyveinkben 
ök ketten töltik ki az ú. n. nemzetietlen korszakot 
(1711—1772), melyet csak azért neveznek így, mert a 
schematizálóknak, a rendszer-csinálóknak úgy tetszett, 
holott akkor se vesztegelt a nemzeti lélek. 

Faludit nem eredeti művei (versein kívül nem is 
írt ilyet), hanem fordításai tették híressé; az angol 
Dorel és a spanyol Grácián néhány erkölcsi művét 
fordította magyarra, de oly nyelven, a milyenen Pázmány 
óla nem írtak. Ez az ő híressége, magyar nyelvmüvész, 
a kitől érdemes tanulni. Ettől ékeskednek : Nemes 
ember, nemes asszony, nemes úrfi stb. — müvei. Persze 
irodalomtörténetünk csak a nyelvezetet hüvelyezi ki 
rajta, a kora züllött erkölcseinek nemesítésére gyako-
rolt hatását figyelmen kívül hagyja. Különben ez az 
egyoldalúság vonul végig egész irodalomtörténeti taní-
tásunkon. De hát legalább helyet foglal benne Faludi is, 
míg annyi más kath. jelesünkről az iskolai könyvek 
meg se emlékeznek. 

Faludinak, a jeles stilisztának, műveit eddig is 
ismertük, épen az utóbbi években is többen foglal-
koztak vele (Kasztner, Négyesy, Bellaagh stb.) ; de 

életviszonyai csak főbb vonásaikban voltak tudva. 
Gyárfás végre ezt a hiányt is pótolta a jelen tanul-
mánnyal és pedig a körmendi, németujvári, kőszegi 
stb. levéltárakban végzett kutatásai alapján, úgy hogy 
most már jelesünknek pályafutását részleteiben is ele-
jétől végig ismerjük s ezáltal nemcsak kora viszonyaiba, 
de, jezsuita páter lévén, az akkori iskoláztatásba, a 
jezsuita iskolák belső életébe is alapos betekintést 
nyerünk (jellemzője: kevés könyv, sok gyakorlat, 25. 1.), 
a mint ez utóbbit különben Fináczynak a Mária-Terézia 
korának iskoláiról írt monográfiájából eddig is már rész-
letesen ismertük. 

Gyárfás csakis Faludi életviszonyaival foglalkozik, 
irodalmi működését, mint ismertet, figyelmen kívül 
hagyja. Valóban hiányt pótol s ezért dicséretet érdemel 
annál is inkább, mert egy éven belül, Mindszenty és 
Tárkányi után, műve a harmadik monografia, mely 
kath. íróval érdemlegesen foglalkozik, annak a jeléül, 
hogy végre nemcsak a protestánsok népesítik be enibe-
reikkef a magyar pantheont, hanem a katholikusok is 
kezdenek törődni jeleseikkel s méltatják érdemeiket. Oh 
a magyar mult tele van ilyenekkel, csak napfényre kell 
őket hozni ! 

S még egy vonást kell kiemelnünk : azt, a melyben 
nem kisebb sugara nyilatkozik meg a mi dicsősé-
günknek. Gyárfás t. i„ a mint egyik gimnáziumból a 
másikba kiséri Faludit : Kőszeg, Sopron, Pozsony, Pécs 
felé, mindegyiknél kiemeli : ez és ez a püspök alapí-
tot ta . . . és íme ezeket a kath. püspökök által alapított 
iskolákat látogató (de iskolákat nem alapító) izraeliták 
hálából minket mégis kidobni szeretnének onnan ! 

Szép az is, hogy Szombathelyen «Faludi-Társaság» 
alakult volt az iró kultuszának a művelésére (ha meg 
nem szúnt); szép és kedves minden, a mit Gyárfás 
müvében olvasunk, csak egy sajtóhibát találtunk benne : 
nem XIV. Benedek (44. 1.), hanem XIV. Kelemen pápa 
törülte el 1773-ban a .lézustársaságot. Dudek. 

* 

Johann B. Haring : E i n f ü h r u n g in das S tud ium 
d e r Theologie.Graz, 1911. (Moser's Buchhandlung.) 87.1. 

II. A theológia mibenlétének meghatározása, a ter-
mészetes és természetfölötti theológia fogalmának kifejtése 
után a szerző annak a sokszor megvitatott kérdésnek meg-
világítására szentel érdekes sorokat, a mely a theológiá-
nak tudományos jellegével foglalkozik és a hittudomány 
helyét a többi tudományok között főleg azon érv segít-
ségével gondolja megvédhetőnek, hogy hiszen a kinyi-
latkoztatás elfogadása ésszel bizonyítható tényeket fel-
tételez s a kinyilatkoztatott igazságok aránylag csekély 
száma mellett bőséges tér nyílik az ész munkájának is. 
Teljesen téves az a fellogás, a mely a theológustól csak 
azért tagadja el a szabadkutatást és szabadgondolkodási, 
mert ő a hitigazságok által kötve van. Holott szabad 
itt mindenkinek a kutatás és gondolkodás, csak egy 
valami alól nincs szabadság : a gondolkodás szabályai 
alól. Az ilyen embereknek ugyanis nem egyetemen, hanem 
Steinhofban van a hazájuk. Épen ezért, a míg az empi-
rikus tudományágak mellett más szakokat is elismerünk, 
mindaddig a theologiai kar is joggal foglal helyet a 
többi egyetemi kar között. 

Igaz, bármily alapos tkeológiai ismeretekkel, bár-
mily hathatós érvvel sem lehet kikényszeríteni a hitet; 
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de ennek magyarázatát abban találhatjuk, bogy a hit 
nemcsak az ész dolga, hanem a szivé is; már pedig 
annak oly érvei, inditékai vannak, a miket az ész nem 
ismer. Ha nem akarok hinni, hát akkor hiába beszél 
nekem a legtudósabb tlieológus is. Le coeur a des rai-
sons, que la raison ne connaît pas. 

De épen ebből kifolyólag úgy a theológiának sike-
res tanulása, mint a későbbi eredményes papi műkö-
dés a szükséges középiskolai képzettség mellett bizo-
nyos szívnemességet, fogékony lelket is megkövetel, főleg 
pedig mindannak az erénynek birását, amiket együtte-
sen a hivatás neve alatt szoktunk összefoglalni és a 
miknek minél alaposabb megszilárdítása a papi szemi-
náriumokra rótt feladat. 

A lélek kiképzése mellett főfeladatául ismerje a 
hallgató a theológiai tudományok minél nagyobb mérvű 
elsajátítását, a mihez legalkalmasabb eszközül kínálko-
zik az előadások lelkiismeretes felhasználása. Még ha 
teljesen igazuk is volna az olyas szólásoknak, hogy 
«hiszen minden megvan a könyvben», — még akkor se 
hagyják figyelmen kívül azt a titkos erőt, a mi a szó-
beli előadásokban mindig rejlik s a mit bármely töké-
letes tankönyv sem tudna pótolni. «Habet nescio quid 
latentis energiae viva vox et in aures discipuli de auc-
toris ore transfusa fortius sonat» — mondja már szent 
Jeromos.1 

Miután a szerző egy eléggé nem hangsúlyozható 
megjegyzésben ajánlja, hogy az előadások sikeressége 
érdekében necsak a tanár, hanem a tanuló is készüljön 
azokra, még pedig a következő anyag átolvasásával, — 
mert csak így lehet az előadás azzá, amivé lennie kell : 
a kérdés hasznos megvilágításává, — egész külön feje-
zetet szentel a tudományos szemináriumok történetének 
és céljának ismertetésére. 

A hajdani disputákból és u. n. akadémiákból ki-
alakult mai tudományos szemináriumok feladata volna 
megtanítani a hallgatókat egy tudományos kérdés keze-
lésére, a források felhasználására, szerzők idézési mód-
jára, az anyag összegyűjtésére és összeállítására, beve-
zetni egyes fontosabb részletkérdésekbe stb. Ezekben 
van megjelölve minden szeminárium-szabályzatban azok 
célja, így adja elő ezt szerzőnk is müvének ebben, a 
szemináriumokról föltétlen elismeréssel nyilatkozó feje-
zetében. Kétségtelenül szépen fest ez így elméletben ; a 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a gyakorlatban 
mind ennek a gondolatnak megvalósítása egyes-egyedül 
az illető tanárok buzgóságán fordul meg ; és ha épen 
konkrét példát is akarnánk felhozni, az igazság sérelme 
nélkül állíthatnók, hogy — ha a szemináriumok mellett 
berendezett szakkönyvtárak könnyű hozzáférhetőségétől 
eltekintünk, — a budapesti tudomány-egyetem hittu-
dományi karának hallgatói, tanáraik jóakaratú felvilá-
gosításai folytán, e tekintetben nem maradnak el a bécsiek 
mellett, dacára annak, hogy a budapesti egyetemen a 
hittudományi kar szemináriumainak felállítása csak az 
ötéves tanfolyammal együtt fog megvalósulni,2 míg Bécs-
ben már 1899—1900. óta működik a theol. karon hét 
tudományos szeminárium. 

1 Epist. 53. ad Paulin c. 2. (Migne : P. L. XXII. 541.) 
- A terv már három éve készen van, de a politikai vajúdások 

miatt nem lévén megszavazott állami költségvetés, nem tudjuk 
életbeléptetni. Szerk. 

A könyvnek következő s utolsó fejezete, a melynek 
azonban tulajdonképen a legfőbb anyagot kellene ki-
tennie, a theológia ágainak történetével, fejlődésével, 
egymásközti összefüggésével foglalkozik. Ezen fejezet 
után az osztrák vallás- és közokt. miniszternek a theo-
lógiai karokat érdeklő főbb rendeletei találhatók. 

E rövid tartalmi ismertetés is, a mely úgyszólván 
magában foglalja a mű minden értékes gondolatát, csak 
bizonyítékul szolgál annak, amit föntebb a könyv elég-
telenségéről mondottunk. Nem a szerző szándékát hibáz-
tatjuk, a mellyel nem akarta könyvét hosszúra nyújtani 
s ezáltal a kezdők előtt unalmassá tenni ; csak azt han-
goztatjuk, hogy ezen törekvésének a kivitel teljességét 
annál kevésbbé lelt volna szabad feláldoznia, mert a 
könyvnek bővítése nélkül is sok teret nyerhetett volna 
a még okvetlenül felveendő anyag számára, ha egyrészt 
több szorosan ide nem tartozó dolgot elhagy, másrészt 
pedig nem veszi fel könyvébe a 33 oldalra terjedő mi-
niszteri rendeleteket. 

Amit nyújt, az különben helyes és igaz, de édes-
kevés. Kezdő theológusoknak sem elég ; mások pedig 
épen az anyag soványsága miatt aligha merítenének 
csak valami hasznot is a könyv olvasásából. Ha u. i 
valakit a theológia tudományos jellege foglalkoztat, azt 
sokkal bővebben megírta már Schanz1 és Schindler ;2 

a ki a tudományos kutatás titkaiba akar betekinteni, 
azt sokkal kimerítőben találja Foncknál ;3 akit az idő-
szerű papnevelés kérdései érdekelnek, az bő anyagot 
lel erről Schrörsnek feltűnést keltő új könyvében.4 Söt 
még a ki a theológia elvégzése után akar a tanultak 
fölött rendszeres áttekintést nyerni egy theol. encyclo-
pedia átolvasásával, — a mily szükséges ez u. i. a theol. 
tanulmányok kezdetén, olyan hasznos azok befejezté-
vel, — még az is inkább Kihn,5 vagy Krieg6 művét ol-
vassa el, a melyeknek tartalmasságával Haring jelen 
könyve össze sem hasonlítható. 

Tóth Tihamér. 
* 

Zapletal : Az ószövetségi s z e n t i r á s m a g y a r á z a t 
n é h á n y fe ladatáról . (VI.) 

4. Teljesség kedvéért álljon itt még egy ellenvetés, 
mellyel a mai szentiráskutatókat illetik. Ha ismeretlen 
szerzőkről beszélnek, avagy a forrásokat nyomozzák, 
sokszor hallhatják ama keserű szemrehányást, hogy ez-
által a Szentirás ellen vétenek, hisz ez maga említi 
minden könyvénél annak szerzőjét. így esik szó Sámuel 
könyveiről, Jób könyvéről stb. 

Váljon tényleg a szerző értendő-e szükségképen 
ilyenkor, avagy nem inkább csupán a könyv tárgyát 
jelzi-e az ily elnevezés? Hisz aBirák könyve azért viseli 
e cimet, mert a birák tetteit örökíti meg. Jób könyve 
pedig onnét kapta nevét, mert ezen férfinak, ki e könyv-

1 Schanz : Ist die Theologie eine Wissenschaft '? Stuttgart u. 
Wien 1900. 

2 Schindler: Die Stellung der theol. Facultät im Organismus 
der Universität. Wien, 1904. 

3 Fonck : Wissenschaftliches Arbeiten. Innsbruck. 1908. 
4 Schrörs : Gedanken über zeitgemässe Erziehung u. Bildung 

der Geistlichen 1910. 
5 Kihn : Encyklopädie u. Methodologie der Theologie. Frei-

burg, 1892. 
6 Krieg : Encyklopädie der theologischen Wissenschaften. Frei-

burg. 1910. 
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ben minden tekintetben föszemélynek látszik, történetét 
ecseteli. Ugyanez mondható sok más könyveimre nézve. 

5. Ezenkivül szem előtt tartandó, hogy a Krisztus 
Urunk előtti utolsó századokban a zsidóknál oly iro-
dalmi mód volt használatos, melynél a szerző egy hires 
előd személyében szerepel. Evvel találkozunk az úgy-
nevezett Salamon-zsoltárokban, a Jubileumok könyvé-
ben, Hénochéban, Mózes Mennybemenetelében, a tizenkét 
Pátriárka testamentomaiban stb. Ez irodalmi műfaj a 
kánoni könyvekbe is behatolt. Ilykép lép fel Salamon 
gyanánt a Bölcsesség könyvének szerzője, nemkülönben 
az úgynevezett Ecclesiastes (Ivohelét). Pedig minden két-
séget kizárólag bizonyos, hogy e két könyv nem kelet-
kezett a Krisztus Urunk előtt kétszázadik év előtt. Mint-
hogy azonban e tényállást előbbi időkben nem ismerték 
általánosan, akadtak, kik e két könyvet Salamonnak 
tulajdonították. 

IV. A történelmi kritika. Mélyen tisztelt Gyülekezet ! 
Talán azt hiszik, befejeztem az ószövetségi szentirás-
kutató feladatainak elsorolását. Sajnos, nincs így. Azon-
ban a következőben, hogy ne fárasszam Önöket, ameny-
nyire csak lehet, rövid leszek. Még a történelmi kritikát 
kell felemlíteni, azt, melyet előbb egyszerűen az elmon-
dottak tárgyilagos igazságának neveztek. 

Teljesen igaz-e mindaz, amit az Ószövetség elmond, 
avagy természettudományi ferde állításokat és téves 
történelmi adatokat is tartalmaz-e? Előbb azt szokták 
mondani, hogy a szentiráskutató feladata nem terjed 
túl a hermeneutikai igazság megállapításán és kifejtésén. 
Azaz csak azt kell neki megmondania, hogy mit tanít 
a Szentírás. Ezzel eleget tett kötelességének. Az eiő-
adottak teljesen igaz voltát senki sem vonta kétségbe. 
Manapság már az előadottak igaz voltának megvédésé-
vel is kell a szentiráskutatónak foglalkoznia. 

1. A természettudományokra nézve alig forog fenn 
említésreméltó nehézség. Mindenki elfogadja manapság, 
hogy a Szentírás nem akar természettudományi kézi-
könyv lenni és hogy ezekben a népies kifejezésmóddal 
él. Ezen eredményre főleg a bibliai kosmogonia tanul-
mányozása vezetett. Ismerik a Genezis első fejezetének 
tartalmát. Isten először teremti a világosságot ; azután 
az égboltozatot, mely által az égboltozat felett levő 
vizeket elválasztja azoktól, melyek alant vannak. A har-
madik napon elválasztja a földet az alant levő vizektől 
és a föld növényeket terem. A teremtés három utolsó 
napján a megalkotott rétegek népesednek be. Fent az 
égboltozaton csillagokkal, a levegőben repülő állatokkal, 
a vízben halakkal, a földön a többi állatokkal. Mint 
legutolsó, az egész teremtés koronája, az ember je-
lenik meg. 

El kell-e fogadnunk, hogy a teremtés ezen sor-
rendben történt-e? A Szentírás maga ad támasztópontot 
arra nézve, hogy nem. Mert a mindjárt rá következő 
második fejezetben a sorrend egész más. Itt a föld elő-
ször száraz. Azután történik említés a vizről. Utána 
keletkezik Ádám, majd a fák, ezek után az állatok, 
végül Éva. Ezekkel, úgylátszik, maga a Szentírás jelzi, 
hogy a teremtés sorrendje az első fejezetben nem szük-
ségképen időrendbeli. Vallási igazságokat akart a szerző 
az izraelitákban megszilárdítani. És főként azt az egy 
nagy igazságot, mely ellen annyiszor vétettek : egyedül 
Istent imádd, mert ő teremtett mindent. Azon módon, 

mint ahogy az izraeliták szokták, felsorolja a teremtett 
dolgokat. Még pedig oly tökéletesen, hogy számukra 
nem maradt hézag. Mindent, kivétel nélkül mindent 
Isten hozott létre. 

2. Sokkal nehezebb az Ószövetségben előadott tör-
ténetek igazságát minden pontban kifejteni. Erre nézve 
a kutatás még korántsincs befejezve. Sok nehézség 
abban találja majd megoldását, hogy a történelem kü-
lönböző fajait különböztetjük meg az Ószövetségben. 
A legszorosabb értelemben vett történelmi elbeszélés 
mellett épületes történetről is lehet szó, teszem Tóbiás, 
Eszter és Judit könyvében. Ezzel azt akarjuk mondani, 
hogy az előadottak alkotórészei a történelemből vannak 
merítve, egybefüzésük azonban az inspirált író müve. 

* 

Ezen sokoldalú, fárasztó kutatás közepette a szent-
irásmagyarázó ama szavakra gondol, melyek Őszentsége 
X. Pius 1906 január 11. Le Camus püspökhöz intézett 
levelében olvashatók : 

«Valóban azon módon, amint el kell Ítélni azok 
merészségét, kik arra csábittatják magukat, miszerint 
sokkal inkább követik az újdonság Ízlését, mint az 
Egyház utasításait és nem haboznak kicsapongóan sza-
bados kritikai eljárásmódhoz folyamodni ; hasonlókép 
kell azok álláspontját helyteleníteni, kik semmikép sem 
mernek a legutóbbi időkig uralkodó szenlirásmagya-
rázási móddal szakítani; még akkor sem, lia a hit 
sértetlenségének megóvása mellett a tanulmányok bölcs 
haladása őket arra készteti, hogy ezt bátran («corra-
giosamente») megtegyék.» 

* 

Azonban mindeddig az Ószövetségi szentirásmagya-
rázatnak inkább még csak előcsarnokában vagyunk. 
Igaz, hogy ez is nagy és fenséges. De mégis csak elő-
csarnok a tulajdonképeni templomhoz, mely a Legszen-
tebbet rejti. Csak ebben nyilvánul a teljes pompa. És 
tisztelettel lép be abba a főpap, hogy Istent imádja és 
áldozattal járuljon eléje. Eddigi tudományos törekvésé-
ben is gondolt az Úrra a szentiráskutató. És fokozva 
teszi ezt, midőn ama fenséges igazságokat veszi szem-
ügyre, melyek az Ószövetségben foglaltatnak. Az ószö-
vetségi főpap tisztulások által készült a Szentek Szentjébe 
való belépésre. Hasonlókép hajol meg a szentiráskutató 
is az Úr és az őt körülvevő sereg, az Egyház előtt. 
Teljes készséggel ajánlja fel a neki nyújtott áldozatot. 
És Izaiás szeráfjával felkiált: «Szent, szent, szent a se-
regek Ura ; mihez egy kis módosítással hozzáteszi : 
«és telve az Ószövetség az Ö dicsőségével !» 

* 
Előadásomat be kell fejeznem. Ha azt kérdezik 

tőlünk, szentiráskutatóktól, mily ószövetségi bevezetés 
volna ajánlatos, zavarba jövünk. Aki a héber szöveg 
kritikai kiadását óhajtja, avagy jó héber szótárt, a leg-
jobb héber nyelvtant, annak oly munkákat kell ajánla-
nunk, melyek szerzői nem katholikusok. És hasonlókép 
az ószövetségi szentírástudomány nem egy más területe 
utóbbi időben is a katholikusok részéről nem eléggé 
lön átkutatva. 

Lehetőleg a következő tervel kellene mihamar foga-
natosítani : Teljes, az egész tudományos készletet ma-
gában foglaló ószövetségi magyarázatot kellene kiadni 
a papság számára latin nyelven, mely fáradságos munka 
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koronája egy uj jó latin fordítás lenne. Ezután — szé-
lesebb körök részére — pontos, némi jegyzetekkel el-
látott s modern nyelvű fordítások lennének eszköz-
lendök. Ezek után mintegy magától következik a héber 
szöveg versmértékes kiadása, egy kifogástalan szótár és 
egy a mai kor minden igényeinek megfelelő héber 
nyelvtan. Pfeiffer Miklós. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Uram ! A napokban a Heinrich Gusztáv 

szerkesztette «Egyetemes Irodalom Történetet» for-
gattam s rendre került a héber irodalom is. Elsőben 
csodálkoztam, hogy ennek írója valami különös meg-
átalkodottsággal kerüli az időt meghatározó Kr. e. 
vagy a Kr. u.-t. Egy tudományos könyvben nem 
akarja tudomásul venni a mai összes kulturnépek 
időszámításának megjelölését. S megteszi ezt akkor 
is, mikor a jelzés elhagyása határozottan zavaró pl. 
a Hen Sziva könyvének tárgyalásánál magam sem 
tudtam Kr. e. vagy Kr. u. értendő-e ? 

De még nagyobb lett csodálkozásom, mikor 
észrevettem, hogy a héber irodalom szakaszában az 
Evangéliumról szó sincs; utána néztem a görögök 
irodalmában: semmi nyoma. Az Új-Szövetség szent 
könyveiről ezek a jó urak vagy megfeledkeztek, 
vagy — ami szinte hihetetlen—szándékosan kihagy-
ták. Az Uj-Szövetségről, a mai érzés-, erkölcs-, gon-
dolat- és eszmevilág compendiumáról megfeledkez-
tek azok, a kik tudományos nívóra jogot formáló 
könyvüket a magyar kormány anyagi támogatásá-
val adták ki ! 

Neuman egyes általános kilételekben hivatkozni 
látszik reá. Beszél apokrif könyvekről, melyek a kánon 
keretén túl nőttek, eredeti szövegük elveszett stb. stb. 

A mennyiben mások, nálam hivatottabbak, ezt 
az elitélni való mulasztást még nem vették volna 
észre, bátorkodom figyelmét erre a jellemző eljá-
rásra fölhivni. Kiváló tisztelettel Scli. 

* 

Az izraelita irók mindenhová beviszik az ő szem-
pontjaikat, a keresztény szerkesztők ellenben meg 
szoktak feledkezni a magukéiról. így látjuk ezt kü-
lönben minden téren. Amazoknál szinte a tolako-
dásig menő önérvényesülés vágya és folytonos köve-
telődzés; a mieinknél szinte érthetetlen visszahökkenés 
minden nehézségtől és a bátor színvallástól. Oly külö-
nös lélektani probléma ez, melyen egyszer már érde-
mes volna elgondolkodni; mert ebben van a kulcsa 
annak, hogy a versenyben akár az anyagi, akár a 
szellemi téren napról-napra mind szembetűnőbben 
miért szorul háttérbe a keresztény elem. Szerk. 

' N. P o z s o n y - U j v á r o s . Mint hátralékot 1910. II. felére 
irtuk. 

T. P é c s . Kitűnő szép könyvét nagy érdeklődéssel olvas-
tam, birálat is készül róla. 

T u r i Béla , az «Alkotmány» s z e r k e s z t ő j e , p á p a i 
k a m a r á s lett. Évek óta a leghálátlanabb téren, a politikai 
kath. napisajtó terén dolgozik. Dolgozik idealizmussal, a leg-
idegölőbb munkában, hogy, annyi ellenséges napilaptól 
körülvéve, a közvéleményben előbbre vigye a szent keresz-
ténység társadalmi pozícióját. Egész tőkéjét: lelkét, tudását, 
egészségét fektette bele, hogy kamatjait a kath. közügynek 
szentelje. Míg a toll egyiknek-niásiknak üzlet s emelő rúd a 
saját javára, addig neki a nagy értékű, mert publicisztikai 
készségű tolla legfölebb csak szemrehányást szerez még a 
saját liitsorsosai részéről is. Anyagi előnyt nem nyújt, tár-
sadalmi emelkedést nem biztosit neki. Jobbra-balra emel-
kednek körülötte a kevesebb munkájú s kisebb érdemű em-
berek, Tari szerényen meghúzódik Íróasztala mellé, dolgo-
zik s dicsér — másokat. Ö tőle mindenki megköveteli, hogy 
észre vegye; őt észrevenni alig jut valakinek eszébe. Mert 
ilyen ma még a kath. liirlapiró sorsa Magyarországon. Ezért 
örülünk szívből a kitüntetésnek, mely érte. Becsületes és 
érdemes férfiút jutalmaztak benne. 

II. B u d a p e s t . Mélységes hit az űgy igazságában és 
szentségében, melyet szolgálunk, ad erőt és kitartást minden 
körülmény között. A kit ez lelkesít, képes a legmesszebb-
menő áldozatokra is, míg végre az emberek is észreveszik, 
hasonlókép föllelkesülnek s beállnak támogatóknak. Mert van 
ám isteni Gondviselés. 

B. B u d a p e s t . Az igaz, ilyet se írt még magáról Kármán 
Mór, mint a mit a «Budapesti Szemle» mostani áprilisi szá-
mában kénytelen volt megírni. Fináczy Ernő követelésére 
magamagát leplezi le a jó egynéhány évvel a Pauer esetében 
kéjjel vájkáló «Plagiosippus». Ugyanis írt a folyóirat utóbbi 
számaiban a magyar tanügy fejlődéséről, nevezetesen a Ratio 
Educationis keletkezéséről; de a részlet «a kölcsönvétel teljes 
elhallgatásával és akként van megírva, mintha az idézeti 
okiratok, dátumok, hivatalos fölterjesztések most szerepel-
nének először irodalmunkban». Vagyis mintha Kármán maga 
kutatta volna ki. Pedig Fináczy könyvéből vannak véve. 
Azért Fináczy követelte Kármántól, hogy jelentse ezt ki a 
«Budapesti Szemlében», mert különben, úgymond, «a köny-
vemből való kölcsönzésnek elvitázhatatlan és minden percben 
bebizonyítható tényét nyilvánosan meg fogom állapítani». 
Fináczynak ezt a róla szóló levelét kénytelen most Kármán 
közölni s mentségeid csak annyit tud az egykor mások iránt 
oly szigorú Plagiosippus mondani, hogy majd a külön-
lenyomatban meg fogja nevezni forrásait. Kármán ú r : hic 
Rodus, hic salta! 

TARTALOM. Az újszövetségi kánon és a keleti 
egyház. I. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Dogmának tartandó-e 
az eretnekek máglyán való elégetése? Slöhr Gézától. — 
Holbauer sz. Kelemen élete alkonyán. (Idézve a consis-
torium elé.) XIV. Breznay Béla dr.-tól. — A francis-
kánus bölcselet eredete és jellege. III. (Vége.) Trikál 
József dr.-tól. — A böjt a magyarországi görög szertar-
tású katholikusoknál. Szmandray Simon dr.-tól. — Egy-
házi világkrónika. — y —la-tói. — Tájképek. I. Rajzolja 
Mester. — Irodalom. Gyárfás : Faludi Ferenc élete, üudek-
től. — Haríng : Einführung in das Studium der Theo-
logie. II. (Vége.) Tóth Tihamértöl.— Zapletal : Az ó-szövet-
ségi szentirásmagyarázat néhány feladatáról. VI. (Vége.) 
Pfeiffer Miklóstól. — Levél a szerkesztőhöz. (Panasz 
Heinrich: Egyetemes Irodalomtörténetére.) Sch.-tői. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
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D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Az újszövetségi kánon és a keleti egyház. 
(n ) 

Nagy kérdés az evangéliumok szerzőségének 
kérdése. Harnack azonban meglehetősen eltért a 
tradíciótól és az evangéliumokat nagyon késői korba 
helyezte. És pedig belső oknál fogva. A vallási gon-
dolat természetes fejlődését tételezi föl egész a 
természetfölöttiig. Ez meg hogy lassan történt. Ezért 
tagadja Máthé evangéliumának apostoli eredetét is. 
A Bosporus mellől jövő idegenek is meghajtották 
előtte fejüket. 

Harnack később takarodót fujt a tradició elé. 
(A régi keresztény irodalom chronologiája Euse-
biusig.) De az apostoli eredetet azért nem ismeri 
el. Szerinte Márk irási éve: 65—70, Máthéé: 70—75, 
Lukácsé : 78—91, János evangeliuma pedig hogy 
80—110 között keletkezett. Ezen pontban, úgy látszik, 
úgy az orthodoxok, mint a modernisták megegyeznek. 
Majdnem ugyanezen adatokat láttuk följebb a mér-
sékelt Damalasnál. 

De egy év múlva Harnack kénytelen még jobban 
hátrálót fújni. 1906-ban «Adalékok az újszövetségi 
introdukcióhoz» cimü munkájának első részét : Lukács, 
az orvos, a III. evangelium és az Ap. Cselekedetek 
szerzője cimén adja ki, 1908-ban pedig az Aposto-
lok Cselekedete cím alatt újabb munkát ad ki. Az 
első rész bevezetésében azt írja, hogy a tradíciónak 
tekintélye van, az iratok időrendjét, az irók szemé-
lyét és az elbeszélt dolgokat illetőleg. Szent Lukács 
pedig a III. evang. és az Ap. Cselekedete szerzője. 

1906-ban az Ap. Cselekedeteket illetőleg három 
argumentumot hozott föl arra nézve, hogy ez a mű 
78 előtt nem keletkezhetett. 1. A praefatio, 2. Jeru-
zsálem pusztulása, 3. Krisztus föltámadása. 1908-ban 
már csak e két utóbbi marad meg, mint a melyek 
elfogultságon alapszanak. Különben a 63. év dátuma 
mellett hat fontos belső argumentumot ismer. A III. 
evangéliumnak tehát 63. előtt kellett keletkeznie. 
Természetes, hog}7 az ebből következő psychologikus 
és historikus probléma igen nagy, mert szemtanúk 
írták a természetfölötti dolgokat. 

Mit szólnak mindehhez — kérdi végre Fonck — 
az orthodox modernisták, a kik a tradíciótól el-
távolodtak? Bizony hallottuk már ezt a panaszt 

a velehrádi kongresszuson is. Az orthodox egyház 
elszakadva az anyaegyháztól, egyre veszedelmesebb 
útvesztőkbe téved. Innen nincs menekvés, csak úgy, 
ha az orthodoxok a keleti egyház régi hagyomá-
nyaihoz visszatérnek. Ez, ha ép e kérdésben nem 
is egészen világos, ha nem is olyan világos, mint a 
nyugati egyház állásfoglalása, nem fogja őket oly 
sikamlós útra vinni, mint a minőt most mutat-
tunk be. 

Lássuk csak, hogyan is alakult a keleti egyház 
újszövetségi kánonja? 

Ezen kérdésre leginkább az orthodox Damalas 
munkája nyomán fogunk megfelelni. így még vilá-
gosabb lesz az orthodoxi modernisták vakmerősége. 

Origenest vehetjük elsőnek, mint olyant, ki a 
kérdést kifejezetten tárgyalja. Ő kételkedik a hébe-
rekhez irt levelet illetőleg, ha vájjon az apostoltól 
ered-e, de belső értéke iránt nincs kétségben. Inga-
dozik Péter II, János 2-ik és 3-ik, és Júdás levele 
körül. Utána még többen vizsgálják az újszövetségi 
kanonikus könyveket, de Eusebius az, ki Origenes 
rendszere szerint osztja be az ő korában használatos 
könyveket. Szerinte vannak : aj homolegumena, 
melyek az egyházi tradició szerint igazak. Ilyenek : 
a négy evangelium, az Actus, szent Pál 14 levele, 
Péter I. és János I. levele és soknak véleménye 
szerint az Apocalypsis. bj antilegumena. Ezeket sokan 
hamisaknak nézik. Ide tartoznak : az öt katholikus 
levél, Actus Pauli, Hermas Pastor-a, Apocalyps. 
Petri, ep. Barnabae, evang. Hebr. cj hamisak. 

De nemsokára Eusebius után az egyházatyák 
az antilegumenákat is szentkönyveknek veszik. Nagy 
szent Athanáz az első, ki a mai értelemben vett 
kánont nyújtja. Nála mind a 27 könyv megvan, 
mint ma. Ö ezen könyvektől megkülönbözteti az 
àvayivoaxo|i£va-t, vagyis azokat, melyek olvasásra voltak 
szánva. Végre megkülönbözteti az apokrif és here-
tikus könyveket, melyeket megtévesztés végett írtak. 

Mit látunk ezután a keleti egyházban az új-
szövetségi kánonra vonatkozólag? Azt, hogy dacára 
nagy szent Athanáz félre nem érthető eljárásának, 
az Apocalypsist illetőleg több-kevesebb kétség állan-
dóan fönnmarad. Jeruzsálemi szent Cyrillnél hiány-
zik az Apocalypsis. A laodiceai zsinat 59. kánonja 
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hallgatással mellőzi. Nazianzi szent Gergely szintén 
hallgat róla. Aranyszájú szent Jánost már előbb 
említettem. 

Amphilochius 27 könyvet említ, de nem minden 
megjegyzés nélkül. A Héberekhez szóló levél felől 
egyesek — így szól — kételkednek. A katholikus 
levelek közül majd hetet, majd ötöt, söt némelyek 
csak hármat fogadnak el. Az Apocalypsis egyesek 
szerint hasznos. 0 maga, úgy látszik, nem kételkedik 
kánonikus voltában. 

Látjuk tehát, hogy az Apocalypsisl illetőleg ál-
landó a kétség a keleti egyházban. Tudjuk, hogy 
dogmatikus okok miatt történt ez. Az V. század 
vége felé Aretas magyarázata után kezd érlelődni, 
hogy szent könyv. Újabb kétséget támaszt — bár 
akaratlanul — a trullai zsinat (692). És, mint előbb 
említettem, ennek kell tulajdonítani, hogy ezen 
kétség többé-kevésbbé világosan napjainkig végig 
vonul a keleti egyház fölfogásán. 

A trullai zsinat ugyanis a II. kánonban foglal-
kozik a kánonikus könyvek csoportjával. De igen 
felületesen. Nevezetesen több kánongyüjteményt isméi-
éi helyesnek. És pedig a laodiceai zs., karthagói zs., 
sz. Athanáz, Naz. szent Gergely és Amphilochius 
gyűjteményét. Már most, ezek közül, a 2. és az 
Apocalypsist is tartalmazza.1 Ez világos ellenmondás, 
mely nem épen örvendetes nyomokat hagyott hátra. 
Nicephor (konstant, patriarka -j- 828) az Apocalypsist 
Barnabás levelével s a Héber evangeliummal egy 
rangra helyezi.2 

Damascusi szent János elfogadja az Apocalypsist, 
de ez nem oszlatja el egészen Photius aggodalmát. 
Ivánonikusnak ismeri el ugyan az Apocalypsist, de 
Nomokánonjában érvényeseknek ismer el olyan 
kánongyüjteményeket is, melyekből az Apocalypsis 
hiányzik. E kérdésben tehát — ezt kell legalább 
gondolnunk — a trullai zsinat az irányadó előtte. 
Miután pedig ez nem beszél világosan, az ő állás-
foglalása sem határozott. 

Egy föltűnő jelenséget kell megemlítenünk a 
trullai zsinattal kapcsolatban s ez abban áll, hogy 
a kánonmagyarázók ezt a határozatlanságot hallga-
tással mellőzik. Aristenus az egyedüli, ki egy-két 
megjegyzést tesz, anélkül azonban, hogy tisztázná a 
dolgot. Mindössze ennyit mond: «In Concilio Apo-
stolorum, praeter alios Novi et Veteris testamenti 
libros et Const. Apostolorum, a demen te in octo 
libros compositas venerandas et sacras nobis in 
mandatis datus. At praesens canon, qui spuria 
quaedam . . . objici ea praecipi t . . ,»3 Máshonnan 
tudjuk, hogy Aristenusnál Júdás levelén kívül az 
Apocalypsis is hiányzik. 

Balsamon (1200) a trullai zsinatot fogadja el. 

1 Leipoldt. 100. 1. 
2 Olariu : Introducere ín cärtile . . . Karánsebes, 1903. 
3 Pandectae Canonum. . . Oxonii 1672. (158. 1.) 

Zonaras (1120) azt mondja, hogy egyesek a szent 
könyvek közé számítják az Apocalypsist.1 Kallistus 
(1330) patriarka huszonhetet fogad el. Eusebius 
antilegumenáiról megjegyzést tesz. 

Ujabban a protestantizmus is rossz behatással 
volt a deuterokánonikus könyveket illetőleg a keleti 
egyházra. Az 1642-i Jassyban tartott zsinat azonban 
tiltakozott az ellen, hogy elvessék a deuterokánonikus 
könyveket. Akadtak azonban olyanok is, kik védték 
a protestáns érzelmű Lucarist.2 Az 1671-i jeruzsálemi 
zsinat az àv«ytvoay.&[xéva-kat apokrifoknak jelenti ki. 
Az uoyanazon évben tartott konstantinápolyi zsinat 
ezt helyteleníti. A kánonikus könyvekről azonban 
semmi határozottat nem mondanak. A jeruzsálemi 
zsinat mindössze annyit mond, hogy az egyház mint 
genuin szent könyveket adta át az evangéliumokat 
és a szentírás többi könyveit. 

A XVIII. századbeli Platon nem említi a biblia 
részeit. Az orosz Eilaret (f 1867) katechumenáiban az 
Apocalypsist fölemlíti. Az első orthodox hazai román 
metropolita Saguna mind a 27 könyvet ismeri. 

Nem mellőzhetjük hallgatással Damalas különös 
eljárását. O, az újszövetségi kánonról szólva, így 
fejezi be: Bár egyesek kételkedtek egyik másik könyv 
felől, mégis ezek voltak a próbakövek, melyeken 
megismerjük a hamisakat. A tudománynak nincs 
joga, hogy bármely könyvel fölvegyen. Nekünk is 
huszonhetet kell elfogadni. Ezen világos kijelentés 
után mégis szükségesnek látja, hogy alább a Hébe-
rekhez írt levélhez és az Apocalypsishez egy-két 
megjegyzést fűzzön. De nem egyformán. A Héberek-
hez írtra vonatkozólag azt mondja, hogy mint a 
többit, ezt is a kánonikusok közé sorozták. Az 
Apocalvpsisra illetőleg ezt írja : sok kétséget támasz-
tottak a zsinatok, de a tudomány kimutatta, hogy 
nem lehet kétség e tekintetben. A tudomány mutatta 
ki tehát és nem az egyház tanúskodik róla. Vájjon 
nem azt jelenti-e ez, hogy az Apocalypsis szép, 
hasznos könyv (sőt talán inspirált), de nem káno-
nikus? Nem annak a IV. századbeli distinctiónak 
fölelevenitése-e ez, hogy egy könyv lehet inspirált, de 
nem kánonikus, tehát ennél alsóbb rendű? Tudva-
levőleg a IV. században megvolt ez a distinctió.3 

Látjuk ezekből mindenekelőtt azt, hogy az 
orthodox modernisták a régi keleti egyház állás-
pontjától eltértek. De másodszor azt is, hogy a 
keleti egyházban mai napig sincs minden kétséget 
eloszlató határozat az újszövetségi kánont illetőleg. 
És hogy az Apocalypsisra vonatkozólag az egyes 
keleti egyházakban több-kevesebb ingadozás a mai 
napig észlelhető. 

Az orthodox egyházakban észlelhető modern 
szellem bizonyára nem fog tisztítólag hatni, sőt 

1 Olariu id. m. 348. 1. 
2 Bessarione, fasc. 113—114. (25. 1.) 
3 Denncfeld : Der Alttestamentliche Kanon . . . Freiburg 

im B. 1909. 
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inkább összebonyolítja a kérdést mindnyájunk őszinte 
sajnálatára. Hadzsega Ggida dr. 

A nuditások jogosultsága a művészetben. 
Ha megtekintünk egy műtárlatot, föltétlenül 

fogunk ott találni több fajta nuditást is. Régi hono-
sok ezek a művészet nagy birodalmában. 

Az öltözetlen test, egy akt magában véve kö-
zömbös dolog az egyház tanítása szerint. Ezt vallják 
az esztétikusok, köztük Gietmann és Sörensen je-
zsuita atyák is.1 Az a kérdés azonban, hogy e ma-
gában véve közömbös dologból származható erkölcsi 
veszedelmek ellensúlyozhatók-e és hogyan ? Ettől 
függ a nuditások jogosultsága s megengedhetősége 
és pedig nemcsak a morál s lelkiismeret szempont-
jából, de főleg magának a művészetnek, nemkülön-
ben a műélvezés lehetőségének a szempontjából. 

A kérdés megvitatásánál nézeteinket bizonyos 
műtörténelmi és tapasztalati tények köré fogjuk cso-
portosítani. 

Azzal kezdjük, hogy megengedhetők általában 
véve a nuditások, ha stilizálva, idealizálva vannak 
és így mindaz, a mi bennök érzékies lehet, megfe-
lelő módon ellensúlyozva van. Kiváló példákat hoz-
hatunk fel erre nézve a klasszikus görög művészet 
java korából. Praxiteles Hermes-e, Myron Diskos-
vető-je, Lysippos Apoximenos-a, Polyklet Dorypho-
ros-a, a belvederi Apollo, a milói Venus, a kni-
dosi Aphrodite stb. az emberi testet idealizálják és 
stilizált, erősen meghatárolt, éles silhoutte-ben adják 
minden lágyabb vonal és érzéki szentimentalizmus 
nélkül. Mennyi erő, micsoda nyugodt méltóság és 
ünnepélyes fenség ezekben az alkotásokban. Való-
ságos «Übermensch»-ek e szobrok! Képzeljük most 
e szobrokat ruhástul; hatásuk semmivé lesz. A ruha 
egyénít, de viszont eltakar egy csomó életet és igaz-
ságot. Lepel alatt tartja az emberi testnek tipikus, 
szimbolikus őserejét és más gazdag szépségeit. Nem 
akarjuk azonkívül mondani, hogy a ruha mint ilyen 
akadálya a test szabad mozgásainak és ezért a művész 
igyekszik tőle szabadulni. Ellenkezőleg. A ruha a 
test mozgásainak hű követésében pompás redőzetei-
vel művészi hatásoknak fokozója lehet. Magok a 
görög művészek tudták ezt és alkalmazták, mint 
a British-muzeumban levő parthenoni u. n. Elgin-
szobrok, valamint az athéni Erechtheion is mutatják. 
Ue viszont jól tudták e művészek azt is, hogy hol 
és hogyan alkalmazható a ruha. 

A klasszikus görög művészet mellett érdekes pél-
dák vannak a keresztény középkorból is a stilizált 
nuditásra. Mily energikusan parancsol például Dona-
tello «Dávid»-jában minden alsóbb érzékinek. A győze-
lemtől megittasult ifjú büszke alakja milyen jól 
érvényesül ebben a formában. Mit mondjunk Michel-

1 Kunstlehre IV., s. 125. 

angelónak óriási akt-alakjairól? Hasonlítsuk csak össze 
«Mózes»-ét a Medici sírokon levő allegorikus alakok-
kal. Hol van a nagyobb erő? Michelangelónak 
«Mózes»-e kétségen felül nagyszerű és fenséges alko-
tás, de a síremlékek aktjai, minők pl. a «Nap» és 
«Ej» allegorikus alakjai, éppen művészileg kezelt 
nuditásuknak szimbolikus ősereje által fokozottabb 
hatásokat képesek bennünk kiváltani. 

Figyelemreméltók továbbá a keresztény közép-
korból Boticelli és Signorelli művei. Boticellinek 
«Venus születése» c. ismert festménye egészen más 
módon stilizált nuditás, mint az eleddig említettek. 
Főleg áll ez Signorellinek a sixtini kápolnában és 
az orvietói dómban levő festményeiről, illetve freskói-
ról, melyek jóllehet megfelelő módon vannak model-
lálva, bizonyos hideg, nyers modorban, szegletesen 
vannak alkotva. Érdekesen kezelt nuditás továbbá 
Jan van Eyck «Ádám-Évája», mely a genti oltár-
nak egyik oldalszárnyát képezi, nemkülönben érde-
kesek Dürer nuditásai. Hogy egy modern festőt is 
említsek, Hans Thoma «Ádám Évája» sem érzéki 
egy cseppet sem. A szin, valamint a formák képzése, 
az állás, a compositió eltompítja az érzékiség élét. 

Végül «érdekes» stilizálás az is, a mit a napok-
ban a müncheni secessionisták tavaszi tárlatán lát-
tam: egy női akt fekete harisnyában, vörös kalap-
pal a fején igazolatlan állásban. A szinek erős con-
trasztja mellett a teint és az incarnat átlátszó finom-
sággal van kezelve. Világos, hogy itt művészeti rafi-
nériával és elsőrangú pikantériával van dolgunk. Ez 
a nuditásoknak veszedelmes fajtája, mely határozot-
tan az alsóbb érzékekre spekulál. Ezeknek az alko-
tásoknak művészeti értéke: nulla. 

A mai modern szobrok állásában, tartásában, 
kifejezésében is sok van a tudatos érzékiségből. Főleg 
áll ez Rodin bizonyos alkotásaira pl. a «Csók»-ra. Ezek 
határozottan elítélendők. 

De folytassuk tovább tárgyunk menetét. Megen-
gedhetők általánosságban a fentebb említetteken kívül 
azok a nuditások is, melyeknél a fensőbb, szellemi 
elnyomja az alsóbb elemet. Egy müncheni pályázati 
kiállításon a probléma volt éppen ártatlanságnak 
művészi formában való jelképezése. A feladatot leg-
többen aktban oldották meg és valóban igen sokan 
kiválóan sikerült módon. Az alakok tartása, tekin-
tete, compositiója aktban igazán sikerült és meg-
nemesítette azt. E pont alá tartoznak szent Ágnesnek, 
szent Sebestyénnek és más szenteknek különböző 
korokban, különböző művészektől származó szemér-
mes, nemes aktjai. 

Menthetők és nem esnek oly szoros beszámítás 
alá azok a nuditások, melyek egy csoportképbe bele-
kerülve elveszítették önállóságukat és fensőbb cél-
nak vannak tudatosan alárendelve. Természetes dolog, 
hogy nem szabad a csoportképből egy akt-alakot 
kiragadni. Itt az ensemble dominál. Például hozom 
fel a modern szobrászat köréből Bartholomé-nek 
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alkotását: «Monument aux morts», mely a Père 
Lachaise temetőben van felállítva. A szeretett hitves 
síremléke e m ű ; nagy és mély érzések tolmácsa. 
A síremlék egyes akt-alakjai olyanok, mint az elégia 
strófái. Minden egyes alak egy csendes, ja j nélküli, a 
lélek mélységeiből fölszálló szomorúságnak kifejezője. 
És mindezek, miként az elégia strófái, egymásba 
folynak. Nem vesszük észre, legalább is tudatosan, 
hogy az alakok ruhátlanok. Az eszme összeroppantotta 
az anyagot. 

A midőn megfelelő stalfageba, pl. tájképi keretbe 
van beállítva az akt, szintén sokat veszít esetleges 
érzéki erejéből a tájkép keltette hangulat befolyása 
alatt. Például hozom fel Böcklinnek ismert képeit: 
«Sehlde der Seligen», «Schweigen im Walde»; 
kevésbbé már az u. n. «Spiel der Wellen». Hasonlókép-
pen, a kiknek volt alkalma álldogálni a bajor schleiss-
heimi kastélyban Hans v. Marées neoclassicus irány-
zatú képei előtt, szintén nem fog érzékies benyomá-
sokat nyerni; sajátságos hangulat árad felénk e képek-
ből, mely nem engedi erőre kapni az alsóbb érzéseket. 

Még jobban elnyomja az alakok önállóságát és 
érzéki mivoltát, ha azok drámai szerepeknek kép-
viselői, vagy ha egységes, zárt mozgásnak menetébe 
kapcsolódnak. Az elsőre klasszikus példa a Laokoon 
csoport, melynek szenvedélyes drámai erejét és hatá-
sát mindnyájan érezzük. Az utóbbira pompás példa 
Rubens Péter Pál «Amazonok csatája,» vagy «Utolsó 
itélet» c. képeivel. Az utóbbi festmény jó ideig a 
jezsuiták nauburgi templomában függött, jóllehet 
csupa akt. Világos dolog, hogy egyes alakokat az 
egészből, a zárt compositióból kiszakítani, vagy 
kiszakítva szemlélni nem szabad. Különben magá-
nak a mozgásnak elevensége, gyorsasága időt sem 
enged erre. 

Megemlítjük még a szorosan vett, úgynevezett 
aktstudiumokat, melyekkel bizonyos meghatározott 
állásban és mozgásban akarja bemutatni a művész 
az emberi testet és annak szépségeit. Az akt ilyen 
értelemben öncél. Szerény véleményem az, hogy az 
ilyen természetű aktstudiumok mint tanulmányok 
talán értékesek és tanulságosak lehelnek magára a 
művészre nézve, de a nagy közönségnek ezekből a 
tanulmányokból semmi haszna, de erkölcsi kára 
lehet. Azért ezek a studiumok műteremben tartan-
dók és nem a nagy nyilvánosság számára valók. 

Ime bemutattuk általánosságban pár példában 
azokat a szempontokat és föltételeket, melyek a 
nuditásokat a művészetben megengedhetővé és jogo-
sulttá tehetik, mert megfelő módon paralizálva van 
bennök az érzéki elem. És a mennyiben a művészet 
képes arra, hogy az esetleges érzékitől saját művészi 
eszközeivel és fogásaival eltérítse a figyelmet, annyi-
ban, merem állítani, erkölcsöt nevelő és jó izlést 
finomító szerepe is van egyúttal. Természetes dolog, 
hogy erre csak a geniális művész képes. A kis kali-
berű művész-mesterember ebben is törpe marad. 

Az igazi művészet nem ismeri a szemérmetlen-
séget és érzékiességet, mert abban a pillanatban, a 
midőn ezt teszi, kivetkőzött a jellegéből és nein igazi 
művészet többé. «Sobald man fühlt, der Künstler 
wolle die Sinne gierig stimmen, Wollustwünsche 
wecken, dem Betrachter es in schwüler Erotik wohl 
sein lassen : danun ist der Künstler zum gemeinen 
Schmeichler und Kitzler herabgesunken», — mondja 
Volkelt. a jelen egyik legnagyobb esztétikusa,1 Ha-
sonlóképen beszél Alexander Bernát.2 

Hiába mondják egyes művészek, hogy az erkölcs-
nek és művészetnek egymáshoz semmi közük nincs. 
Igen is van ! A művészet nemcsak szin, tonus, reflex, 
fény, levegő, forma, technika és bravúr; a művészet 
tárgyhoz kötött, következésképpen tartalmas és így 
erkölcsös, vagy erkölcstelen lehet. 

Az igazi művészet azonban nem lehet erkölcs-
telen, nem lehet rabszolgája alacsony érzelmeknek. 
Minden igaz művésznek tudnia kell azokat a határo-
kat, melyeket átlépnie semmi körülmények között 
sem szabad. Azé:-t nem értünk egyet John Puskin-
nal, a ki azt vallja, hogy a művésznél nem lehet 
megvonni ezeket a határokat.8 Hasonló nézeten van 
egy másik neves esztétikus K. Lange is, a ki a követ-
kezőket i r ja : «Wir müssen uns vor der sittlichen 
Weltordnung beugen, die von dem einzelnen unter 
Umständen das Opfer seiner ethischen Persönlich-
keit verlangt, damit andere der Gaben seines Genius 
teilhaftig werden».4 

Ez és más ilyenfajta concessiókból alakult ki az 
úgynevezett «Künstlermoral». Azonban a katholikus 
erkölcstan ilyen concessiókat nem ismer. Nincsen 
külön morálja senkifia részére. Csak egy morál van, 
s ez a morál az isteni törvényekben gyökerezik. 

Még egy dolgot kell megemlítenünk. A művészet 
nevében sok szédelgés történik. Az u. n. «Kunst-
anstaltok», művészi fotográfiák, továbbá a «Simpli-
cissimus», «Jugend» és «Kis Élclap» művészete dis-
kreditálják a művészetet. 

Az igazi művészet azonban olyan távol áll ezek-
től a termékektől, mint a karrikatura a valóságtól. 

Elmondottuk mindezeket nagy általánosságban 
a művészet és a jó ügy érdekében. Elmondottuk 
azért is, hogy küzdjünk az álszemérem és a kicsi-
nyes megbotránkozások ellen. Mert valóban a szemér-
meteskedés is lehet szemérmetlen. Mindenesetre 
prude és fegyelmezetlen ember az, a ki a fentebb 
említett megengedhető és jogosult nuditások láttára 
rendőrért kiabál, mert a mi bizonyos mértékben 
érzékies, az még nem erkölcstelen, de azzá lesz, 
lia olyan szempontból vizsgálom és nézem. 

Eszerint nemcsak a művészet, de a műélvezés és 

1 System der Aesthetik, München 1910, 2. B. S. 241. 
2 Művészet, művészet értékéről, művészeti nevelésről, 

Budapest 1908, Franklin Társ. 31 old. 
3 Vorlesungen über Kunst, Reclam 1. 65. 
4 Wesen der Kunst, Berlin 1907, 2. Aufl. s. 156. 
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műbirálat is a jó Ízlésnek és kellőképen fegyelmezett 
erkölcsi erőknek ép, nagy erejét kívánja meg. 

Ferdényi Kálmán dr. 

hofbauer szent \elemen élete alkonyán. (xv.> 
Miután Hofbauer atya hazaérkezett, a bizottság 

Madlener drt távozásra szólította föl. Utána az ajtót 
berekesztették. Házkutatás és újabb vallatása szen-
tünknek következett ekkor, most már tehát hivata-
losan harmadszor s ez a faggatás álló két óráig tar-
tott. Ez a harmadik erkölcsi keresztrefeszítése szen-
tünknek a legkínosabb, mert a legkegyetlenebb volt. 
Arra nézve, hogy mi történt e két óra alatt, átadjuk 
a szót Seb. Brunnernek: 

«Most a tisztelt bizottság (zárt ajtónál) Hofbauer 
atya két teljes óráig tartó megdolgozásához fogott. 
Minden szekrényt kinyitottak, az íróasztal minden 
fiókját föltárták és átkutatták. Minden levelet el-
olvastak s az eredménye ennek a hatalmas meg-
erőltetésnek, a mely más helyen talán helyén lett 
volna, az vala, hogy nem találtak semmit, de sem-
mit, a mi ezt az erőszakot igazolhatta volna. . .Ezt 
az eredményt utóbb Ferenc császár magánorvosa, 
Stifft báró beszélte el a császárnak».1 

A cinkosok azonban mégis célt értek. Hofbauer 
atyától vallomást csikartak ki arról, hogy ő csak-
ugyan tagja a redemtorista kongregációnak és bogy 
külföldi főnöknek van alárendelve. Tehát az önval-
lomás, a poklokon át hajszolt bizonyíték megvolt. 
«A biztos urak nagy fensőbbséggel jelentették ki 
Hofbauer atyának, hogy az ő kongregációja Ausztriá-
ban nincs elismerve — a mit szentünk nagyon jól 
tudott — és hogy külföldi főnököknek engedelmes-
kedni a törvények értelmében tilos. Tehát vagy lép-
jen ki a rendből, vagy hagyja el Ausztriát».2 

A vizsgálat után, így folytatja S. Brunner el-
beszélését, valamennyi jelenvolt előtt Hofbauer atyá-
val jegyzőkönyvet vettek föl a történtekről. Hofbauert 
az egész eljárás fájdalmasan fölzaklatta, mert hiszen 
ujjal láthatta, hogy ez a procedura ellene sem a 
fenyegetett államépület biztonságáért való buzgóság-
ból, sem valamely más hazafiúi erényből nem szár-
mazott. Nem az ellene elkövetett erőszak és sérelem, 
hanem főleg a félreismerhetetlen üldözés vágya és 
a gonosz szándék sebezte meg szivét mélyen. 

A jegyzőkönyv befejezte után az első biztos ezt 
mondta Hofbauer atyának: 

— Önnek szerzetes rendjéről le kell mondania, 
vagy az osztrák államokat (sic) kell elhagynia. 

Hofbauer válasza volt: 
— Szerzetes rendemtől nem válok meg soha. 
További javaslat: 
— Hiszen ön szekularizáltathatja (világi pappá 

tétetheti) magát. 

1 Id. m. 215. t. 2 Innerkofler, 773. 1. 

Felelet : 
— Ezt nem fogom tenni soha. 
Új fenyegetés: 
— Akkor önnek el kell hagynia Ausztriát. 
Felelet : 
— Én ezt választom. 
Kíváncsi kérdés: 
— Hanem hát hová fog menni ? 
Felelet : 
— Amerikába; hanem télen át (1819. január 

elején történt), koromra való tekintetből (68 éves 
volt) halasztást kérek. 

Mindennek záradékául Hofbauer atya kénytelen 
volt nyugtát kiállítani arról, hogy «Ausztriát el akarja 
hagyni». S ezt az irást nemcsak neve aláírásával, de 
pecsétjével is meg kellett erősítenie. 

Csak ennek az erőszakos eljárásnak a végén 
nyilatkozott meg ismét Hofbauer sajátos eleme. 
Egyike vala ez azoknak a rövid, jellegzetes utalások-
nak Istenre, végső ítéletre és örökkévalóságra, miket 
ő megrendítő erővel tudott kimondani. Azt kérdezte 
az uraktól, hogy van-e még valami tennivaló ? Azok 
felelének neki: 

— Nincs semmi több. 
Erre ő : 
— Egy dolog mégis hátra van. 
— Ugyan mi? — kérdé az első biztos kíván-

csian. 
Hofbauer kezével az ég felé intett és mondá : 
— Az utolsó ítélet! 
Tény, hogy a két első kommisziárust rövid idő 

alatt gutaütés érte s mind a kettő hirtelenül halt meg». 
Eddig Brunner. S ehhez azt hiszem, nem kell 

hozzáadni, csak annyit, hogy Isten az ő embereinek 
és ügyeinek bántalmazóit nem hagyja büntetlenül. 

Most itt az a kérdés merül föl, tulajdonképen 
miféle eljárás volt ez a házkutatás szentünknél s 
ez az új vallatás? Hatóság intézte azt s ha igen, 
melyik? Ezzel a kérdéssel Hofbauer atya kortársai 
azonnal kezdtek foglalkozni s azt kellő világításba 
is helyezték. Szentünk legújabb rendi történet-
irója az eredményt a következőkbe foglalta össze: 
«Ez a vizsgálat egyébként puszta cselszövény volt. 
(Szentünk ellenségeié.) A Consistoriumból nem szár-
mazott, mert Kaufmann és Braig a Consistoriumtól 
teljesen függetlenek valának (nem voltak annak tag-
jai) s ilyenre őket az nem küldhette ki. A rendőr-
ségtől sem származott, rendőr nem volt a bizottság-
ban. Appelgerichtspräsident Ritter von Josch az egész 
eljárást, az erőszakosság aljas, törvénytipró merény-
letének jelentette ki.1 

Második kérdés, mely itt most fölmerül, nem 
annyira az, hogyan viselkedett szentünk a kél 

1 Innerkofler, 775. 1. Vagyis, úgy mint Varsóban, Bécs-
ben is ezúttal az «állam az államban", a szabadkőművesség 
intézett, jog és törvényen kivül, merényletet szentünk ellen. 
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álló óráig tartott gyalázatos zaklatás alatt, hiszen 
szentünknek az Isten ítéletére való fönséges és 
eredményében rettentő hivatkozásából magából 
könnyen következtethetünk az egész eljárás alatt 
tanúsított magatartásának fensőbbséges jellegére.1 

Az érdeklődést kihivó kérdés itt most a szentek éle-
tében soha szem előtt nem tévesztendő az a fensőbb 
lélekismei kérdés,2 milyen alakuláson, hullámzáson 
mondjuk szellemi temperatúrán, időjáráson ment át 
szentünk lelke a törvényesség álarcába öltözött ül-
dözés két órás kinzó faggatása alatt? 

Erre a kérdésre a felelet nehéz azért, mert szen-
tünk az egész eseményről maga még legbizalmasabb 
embereinek sem szólt semmit.8 Az ő bizalmasainak 
legkiválóbbika, Madlener dr. is csak szentünk halála 
után, ami 15 hónappal ez esemény után következett 
be, tudta meg, az egész tényállást Stifft bárótól, 
Ferenc császár magánorvosától. Megkönnyíti azon-
ban szentünk lelki belvilágának a zaklatás ideje alatti 
ténnyállására nézve a feleletet két dolog és pedig a 
már ismert fönséges záró jelenet, még inkább pedig 
szentünknek az esemény után való egész viselke-
dése. És itt nyilik aztán alkalom mélységes mély 
betekintésre abba, hogy egy-egy látnoki és csodatevő 
szent lelkében emberileg mily emberiesen, tehát sok-
szor mily nehezen, sőt néha mily kínosan,4 szóval 

1 írva van, hogy a ki Istenhez ragaszkodik, soha meg 
nem kisebbedik. «Qui credit Deo, attendit mandatis : et qui 
confidit in illo, non minorabitur.» Eccli. 32. 

2 «Question psychologique surnaturelle»-nek lehetne 
nevezni. 

3 Honnan tudták meg vájjon a kortársak s honnan 
tudtuk tehát meg mi is a fönt ismertetett tényeket és nyilat-
kozatokat ? Nagyon könnyű a felelet ; hiszen Hofbauer atyán 
kívül még hárman voltak a vakmerő csínyben jelen. 

4 Vájjon a szentek, kik e földön Isten ügyében fáradoz-
nak, kinlódnak-e csakugyan olykor-olykor a szent szeretet 
fenséges gyakorlásában ? . . . De mennyire ! S nem is annyira 
testileg akartak szenvedni, mint lelkileg. Csakhogy ez a 
szent kínlódás nekik a legfőbb életelemük és a legédesebb 
élvezetük ezen a világon. Nem ismeretlen bizonyára széle-
sebb körben is az istenesen élő keresztények körében az, 
hogy szent Terézia, ha nem szenvedhetett, meghalni kivánt : 
«Domine : aut pati, aut mori !» Vagy szenvedni, vagy meghalni ! 
De Pazzis Mária Magdolna még élesebben fejezte ki az Isten 
ügyéért való szenvedés vágyát : «Domine: pati, non mori!» 
Csak szenvedni, meg nem halni ! A nagy szent Terézia lelki 
vezére, a karmeli tarendi s. Joannes a Cruce még tüzetesebben 
kifejeződésre jut tat ta az ily szent szenvedés mineműségét. 
Mikor ugyanis egy alkalommal az Úr Jézus megjelenésével 
tüntette őt ki s ezt a kérdést intézte hozzá : Mi ju ta lmat 
kérsz Istenért végzett annyi fáradalom fejében ? (Quid praemii 
pro tot laboribus poposceret ?), ezt feleié : «Uram — szen-
vedni és megvetésben részesülni Te érted !» (Domine, pati 
et contemni pro Te !) Breviárium Romcinum, 24. Nov. Lect. 
VI. Valósággal versenyre szállt, mondja szent Bernát, a 
Krisztust követő szentekben, kivált a vértanúkban, a szen-
vedések kínja és a szent szeretet : «Contendunt passió et 
Charitas: ista, ut plus a rdea t ; illa, ut plus rubeat». De 
passione. Domini, c. 41. — íme, ez az az igazi ethikai «fensőbb 
katholicizmus», vagyis az evangeliumi tanácsok világa, a 
melyről mondá az Úr Jézus a nevezetes igéket ; «Nem mind-

mekkora csapadékkal alakul ki a látnokság látása 
és a csodatevés alkotó ereje a szentekben. 

És itt most egészen átadjuk a szót szentünk 
legújabb rendi életrajzírójának. Lássuk, milyen 
képet rajzol ő szentünk hangulatáról, külső és benső 
világának alakulásairól, szemtanuk benyomásainak 
alapján : 

«Miután — úgymond — a kínzók eltávozának, 
a szent férfiú lakótársait lelkiismeret-vizsgálatra 
(Partikularexamen) és letenye-imádkozásra hivta 
össze.1 Azután ebédeltek. Ö igen sápadt és megha-
tott volt, de máskülönben nyugodt vala !2 Mint ren-
desen, ő maga szolgálta ki az étkezőket az asztal-
nál, csakhogy ma egy szót sem szólt senkihez. Leg-
fájdalmasabban esett neki bizonyára az, hogy most 
már minden reménye tönkre menni látszott az iránt, 
hogy kongregációját Ausztriában talpra lehessen ál-
lítani. Barátai egyébként gyakran figyelmeztették őt 
arra, hogy ez a dolog az idő viszontagságainak sajá-
tossága miatt, csoda nélkül úgyis lehetetlen. 

Ugyanezen a délutánon látogatóba jött (szén-
iünkhöz) Katharina Rizzy, grófi családban nevelőnő. 
Ez szentünket énekelve találta. (Éneke ez az imád-
ság volt) : 

«Nun, o Himmel, hör ' mein Flehen, 
Ölfne dich und lass mich sehen 
Bis dorthin vor Gottes Thron etc.»3 

Legújabb rendi életrazjirója még tovább folytatva 
igyekszik szentünk lelki életének ethikai mélységeibe 
bevilágítani.4 Nekünk az idézett dolgok tetjesen elég-
ségesek arra, hogy tisztába jöjjünk az iránt, mi bán-
totta, mi kínozta szentünknek a lelkét a rajta végig 
viharzott gyötrelmes zaklatás következtében a vizs-
gálat napján és annak utána. Nem az, hogy ő maga 
ellenségei gyalázatos merényletének hatása alatt 
gyötrelmet és megaláztatást szenvedett, hanem az, 

nyájan fogják föl ez igét, hanem a kiknek adatott».^ (Sz. Máté, 
19, 11.) És i smét : «A ki fölfoghatja, fogja föl». (U. o. 12. o.) 

1 Ezt, a mint láttuk, máskor is rendesen el szokták 
végezni. Mindennapi dolog. Nincs benne semmi rendkívüli . 
Az előző zaklatás tehát a napi rendet nem birta megbontani. 

3 Az istenfélő emberről olvassuk : «A ki az Urat féli, 
semmitől sem r e t t e g . . . Az Úr szemei az őt félőkön, ki hatal-
mas oltalmazó, erős oszlop, hőségben födél, délben árnyék, 
őrizet a botlás ellen és segítség az eséskor ; a lélek föl-
magasztalója és a szemek megvilágosítója, az egészség, élet 
és áldás adója». Eccltus, 34; 16, 19, 20. V. ö. Zsolt, 33, 16. 

3 Innerkofler, Haringer 1. kiad. 238. 1. és Rizzy kézirata 
nyomán a 775. 1. 

4 Például abba, mennyire távol esett szentünk szivétől 
az ő jól ismert papi és világi ellenségei iránt a neheztelés, 
harag avagy gyűlölet érzelem-világa. «Dasz er auch dem 
bittersten Feinde, mondja Innerkofler (i. h.), nicht zürnte, 
wa r selbstverständlich. Einem seiner Freunde fiel es schon 
lange auf, wie der Heilige alle Sonntage ohne Ausnahme 
gerade zur Predigt eines Priesters ging, der ihn allenthalben 
verfolgte. (Brunner, 217. 1.) So war es kein Wunder, dasz er 
auch diesen letzten Verfolgern nicht zürnte.» Nagyon termé-
szetesen ; hiszen kész lett volna érettük áldozni életét bár-
mely pillanatban. 
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hogy mi lesz most már az ő kongregációjával, a 
melynek pedig" megalapítását az «Alpeseken innen». 
Isten az ő lelke üdvösségével hozta vala kapcsolatba. 
Nem látott a jövőbe most már — ö — a ki életé-
nek föladatát isteni fényben oly világosan látta eddig. 
Vájjon mit jelent reá nézve Isten előtt az égi fény 
ragyogásának ez a szünetelése: életet-e vagy halált, 
Isten kegyelmének továbbra való várhatását-e, vagy 
megszűnését. Nagy kérdés! Mennyi ember hányszor 
bukik el — olyik aztán véglegesen is — bántotta 
szentünket e kérdés előtt?!1 O — a mint életének 
eddigi fokozásából egész természetesen következett — 
Istenbe vetett hitében és reményében nem rendült 
meg egy pillanatra sem és Isten előtt alázatos könyör-
gésre fogta a dolgot. Lelkének hangjain, a szentlélek 
sugallatainak hatása alatt végig zendült az alázatos 
esedezés himnusza: 

. . .Hör mein Flehen, 

. . . lass mich sehen !2 

Es nem telt bele néhány hónap se és szentünk 
világosan meglátta és hirdette, a mint tüstént látni 
togjuk, ismerősei körében jobbra-balra rendjének 
Alpeseken inneni glóriáját, annyi és akkora ármány-
falak diadalmas, dicsőséges kialakulását és térfogla-
lását, látta világosan a sírt, melyet ellenségei néki 
és kongregációjának készítettek s mindkettejükkel 
le is pecsételtek, megnyílni s a földi életen át az 
örökkévalóságba neki is, szerzetének is bevilágítani. 

Breznay Béla dr. 

Tudományos cabaret. 

A német Monistenbund nemcsak könyvekkel, 
iratokkal népszerűsíti a «tudományt», hanem nép-
szerű természettudományos előadásokkal, értekezések-
kel is igyekszik táborába híveket toborozni. 

Mióta a Monistenbund és a tisztességes fegyver-
rel ellene harcoló Keplerbund szellemi csatáit figye-
lemmel kisérem : a monista vezérek tisztességtelen 
stratégiai fogásait legvilágosabban jellegző kirohanást 
most volt alkalmam megismerni, midőn átolvastam 
Plate zoologus, berlini egyetemi tanárnak, egyik 
népszerű tudományos előadását, mely «Der gegen-
wärtige Stand der Abstammungslehre» cimen jelent 
meg. (Leipzig, 1909.) Sajnálom, hogy csak most 
került kezemhez. Az értekezés egyúttal kifejezetten 
támadás J. Reinke kiéli egyetemi botanikus-tanár 
ellen. 

Úgy vélem, hogy nem lesz érdektelen ennek a 
«populär-wissenschaftlicher Vortrag»-nak tartalmát 

1 Tény, hogy a mi szentünkkel a házkutatás alatt s 
annak közvetetten következményében történt, igazán nagy 
lelki megpróbáltatás, rendkívüli megkísértés vala. De nagyon 
jól kérdi Jézus, Sirák fia : «Ki nem kisértetett meg: mit tud 
az ?» Eccltus, 34, 9. 

3 «Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, non 
timebo mala : quoniam Tu mecum es.» Ps. 22, 4. 

ismertetni. Az értekezés ugyancsak k. b. a Galilei 
Kör színvonalán áll, természettudományi ismere-
tünket nem gyarapítja; annyiban azonban nagyon 
érdekes, hogy látjuk benne: miként lehet az 
exakt tudomány eredményeit elferdíteni, lelkiisme-
retlenül kihasználni a hit lerontására, a közönség 
ámítására. 

A bevezetésben Plate igyekszik hangulatot kel-
teni maga mellett, különben a hivő hallgatók túl-
ságosan megbotránkoznának, ha mindjárt elkezdené 
a rágalmakat. Kijelenti, hogy értekezésében nem 
maradhat szorosan a thémánál, a moniznnis igazait 
is bizonyítani fogja. ígéretét tényleg fölös mértékben 
beváltotta. 

Egy nagyon merész és határozottan hamis ki-
jelentéssel akarja megnyugtatni a még hívőket; be 
fogja bizonyítani, hogy: «der Monismus wie ich ihn 
in Übereinstimmung mit dem Vorstande des Moni-
stenbundes vertrete, durchaus nicht atheistisch oder 
materialistisch ist, sondern nur die überlebten 
Anschauungen der Orthodoxie, namentlich der katho-
lischen, bekämpft und für eine vernunftgemässe, 
naturwissenschaftlich begründete Weltanschauung 
eintritt». — Sokféle monizmust ismerünk. A mióta a 
monizmus szót Christian Wolff (1679—1754.) hallei 
bölcselkedő használatba hozta, azóta sokféle böl-
cseleti tévedésre alkalmazzak a «monismus» jelzőt. 
A monisztikus tanok, rendszerek egymástól való 
különbözését csak beható tanulmányozással állapít-
hatjuk meg. (Der Aar I. 84.) 

E tény dacára bizonyos, hogy a Monistenbund 
határozottan atheisztikus, sőt nagyrészt anyagelvi 
természettudományos világnézetre tanít. A ki olvasta 
kiadványaikat, az igaznak vallja állításunkat. A ki 
ismeri Haec.kel Weltrâthsel-ét és Lebenswunder-át : 
bizonyára mosolyog, esetleg boszankodik, ha azt 
az állítást olvassa, hogy az öreg Haeckel nem 
atheista ! 

Plate értekezésének 30-ik lapján komolyan állítja, 
hogy a jenai pápa nem atheista, hanem pantheista 
és monista, a mint Weltrâthselének XV. fejezetéből 
is világosan érthető. Haeckel a nevezett helyen így 
ír: «Gott als intramundanes Wesen allenthalben 
die Natur selbst ist und im Inneren der Substanz als 
Kraft oder Energie tätig ist». Tagadja a világfölötti, 
személyes Isten fogalmát, létét, mert szerinte az 
eszes lény nem képes elgondolni olyan lényt, a ki 
vagy a mely a téren kívül létezik. 

Plate hangsúlyozza, hogy a monisták nem tagad-
ják az ős okot : «kein Monist behauptet, dass es keinen 
höchsten Urgrund alles Seins gibt». Ok csupán a 
Wunderglaube-t tagadják. Szerinte a természettudós-
nak a csoda lehetőségét tagadnia kell s ezzel együtt 
a keresztény hittan 99°/o-át el kell vetni; mert ha 
megengedjük a természettörvények időnkint való 
felfüggesztésének lehetőségét (A mit a kereszténység 
nem állit. Szerk.),akkor az egész természettudomány 
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értéktelenné válnék, mert épen e törvények bebizo-
nyítása a föladata. 

Plate ezzel nag}7 tévedést hirdet. A ki mélyen 
gondolkodik az ősök természetéről, metafizikai jel-
legéről, az belátja, hogy az ősök szükségkép Vég-
telen s örökkévaló lény, kit nem zárhat körül a tér 
és nem korlátozhat az idő. Az még szép, ha a le-
disputálhatatlan oksági elvet megengedik — bár 
úgylátszik csak elméletileg — azonban kár, hogy 
következetlenek. Ha elismerik az ősök létezését, akkor 
szükségkép: értelmes, mindenható Lénynek kell Ol 
gondolni ; a Mindenható a természettörvényeket cél-
jaira irányíthatja a nélkül, hogy a világ gépezetének 
meg kellene állani. Ez a csoda; lehetetlennek csak 
az mondhatja, kinek gyerekes nézetei vannak a csoda 
fogalmáról és a gondviselésről. 

A természettudományos problémák tárgyalása 
előtt Plate kijelenti, hogy «mi természettudósok» 
naponkint tapasztaljuk, hog}7 nincs abszolút igaz-
ság, nincs csalatkozhatatlan igazságszolgáltató. Persze 
ezeket a nagyon mélyre ható állításokat nem bizo-
nyítja; a fdozófiai és theologiai kérdésekben tájéko-
zatlan, kellő kritikával nem rendelkező hallgatói el-
hiszik e téves állításokat. Különben Plate e pontnál 
következetes. Kijelenti, hogy ha ő bizonyosságról 
beszél, annak sincs abszolút értéke (de mennyire 
nincs !), mert a régmúltról, a földtörténet régi perió-
dusaiban történtekről nincs közvetlen tapasztalásunk. 

Az élet eredésére vonatkozólag megjegyzi, hogy 
ez a leghomályosabb probléma a biologiában ; 
de mivel a «világtörténés» folyamán természetfölötti 
beavatkozást seholsem észlelünk, azért el kell fogad-
nunk az ősnemződést. Ama öt elem csoportosulása, 
mely a tojásfehérnyét alkotja : természetes úton hozta 
létre az élet kezdetének ősalakjait. 

Szükségesnek vélem e helyen megjegyezni, hogy 
az ősnemződésre, meg Plate értekezésében említett 
egyébb problémákra vonatkozó tévedésekre fölös-
legesnek vélem a cáfolatot ideírni, arra itt sem terem 
sem időm nincs. Az érdeklődő olvasót utalhatom 
Dudek dr. «Származástan és világnézet» c. munká-
jára, meg ha szabad a «A Végtelen felé» c. köny-
vemre. 

Szívesen említem ama ide vonatkozó örvende-
tes tényt, hogy nálunk ez év febr. 17-én a Nemzeti 
Múzeum dísztermében hallottunk a külföldön is hír-
neves Apáthy István kolozsvári egyetemi tanár föl-
olvasásában tárgyilagos szakvéleményt az ősnemző-
dés hipothetikus értékéről. Az anyagelvi értelemben 
vett ősnemződés megtörténtjéről pozitív adatunk, 
tudományos bizonyítékunk nincs. Az igazságot sze-
rető természettudós e kérdést illetőleg legföljebb 
agnosztikus lehet, ha a teremtést elfogadni nem 
akarja.1 

1 Bár Apáthy tanár érdekes előadásának sok tételét 
nem írnok alá, mégis örömmel hallottuk befejező fölolvasá-

Plate alkalmazza fölolvasásában a varietas de-
lectat elvet. Szórakoztatás végett leírja — bár nem 
épen sziporkázó szellemességgel — a mennyországot. 
Nem illusztrálja vetített képpel, de szavakkal ecse-
teli, úgy a mint az általa annyiszor lesajnált «ortho-
dox egyház» hiszi. (!) 

A világegyetemet a három «föisten» : Atya, Fiú 
és Szentlélek ural ja; ellenük működik a rossz istene 
az ördög. A «szűz» Mária, az angyalok és a szentek 
mint félistenek stalfageul szerepelnek. Végelemzés-
ben ez a régi görögök politheizmusával egyenlő. 

Eme sokistenhivést a természettudományosan mű-
velt ember elveti, mert látjuk, hogy az egész termé-
szetben csak egy törvényszerűség uralkodik, mely a 
csillagok járásában ép úgy érvényesül, mint a bak-
térium anyagcseréjében. 

Megállapíthatjuk, hogy Plate ötleteiben nem 
eredeti. Az általa képzelt mennyország gondolatát 
az öreg Haeckeltől plagizálta. Welthrâtselének XV. 
fejezetében «Das Christenthum» cimen már régóta 
olvashatjuk, hogy a hellenek Olympusa kismiska a 
keresztények mennyországához képest. Magától érte-
tődik, hogy a kinek ilyen nevetségesen ferde theo-
logiai nézetei vannak, azzal nem érdemes vitatkozni, 
azt előbb tanítani kell. 

A folytatásban hangsúlyozza Plate, hogy a szár-
mazástan következményei — a monisztikus fölfogást 
érti — mélyen belenyúlnak az ember világnézetébe. 
Tiszta optimizmust terjeszt, mert tanítja az élet töké-
letesbülését és azt, hogy az ember uralkodhat a ter-
mészet törvényein, (Isten miért ne uralkodhatna 
fölöttük?!) «A fejlődő természetismeretek révén a 
nyomor csökkenni, az öröm gyarapodni fog. Mi 
nem vagyunk szánandó bűnösök, kik Isten törvé-
nyénétől függünk s remegnünk kell a legkisebb 
vétekért. Ellenkezőleg : remekei vagyunk a természet-
nek, melynek legmélyebb mélységeit nem ismerhet-
jük s melyeket tisztelünk. Ha a kereszténységet 
liberálisan fogjuk föl és ha a felebaráti szeretetet 
tekintjük magvául, akkor összeegyeztethető a «szár-
mazástannal» (sic!) 

A monisták Krisztusban a nemesen gondolkodó, 
áldozatrakész embert látják; példáját követni igyek-
szünk, — mondja Plate — nem hogy azért később 
megjutalmazzanak, hanem hogy az emberiséget bol-
dogságra, békére segítsük. Igy a származástan nem 
a pesszimizmushoz, az erény és erkölcs lerontásá-
hoz vezet, hanem csak azt kívánja, hogy megtisztul-

sában az utolsó, a közönséget megnyugtató szókat : «föltá-
madást az örökkévalóságban remélhetünk !» — Az előadó 
ugyanis határozottan antirezurrekcionista biologus : tagadja 
hogy az egyszer meghalt élőszervezet új életműködésre kel-
het, ha kedvező körülmények közé kerül. Mi is ezt vall-
j u k : ha még benne van a szervezetben az életelv, akkor 
valamiféle életműködést is végez a lény, bár nem vesszük 
észre; ha elhagyta az életelv, akkor nem támad többé életre 
a természetben. 



16. szám. RELIGIO 249 

junk attól a salaktól, mely vallásunkat, főleg a ka-
tholicizmust még borítja. (32. 1.) 

Érdekes volna megtudni, hogy a hallgatóság 
közül hányan vették észre a fogalomzavart, a téve-
déssel teli állításokat hányan cáfolták meg önma-
gukban. Nagy tévedés a származástant a világnézet 
gyökerének gondolni, mintha bizony belőle hajtana 
ki az egész terebélyes fa. A valóság az, hogy a szár-
mazástan csak egy ág a világnézet fájának gyö-
kérzetén. 

Most pedig szenzációs leleplezésekkel kedveske-
dik a fölolvasó. Wasmannra és Reinkéra kerül a 
sor. Erich Wasmann jézustársasági atya, a hírneves 
élettantudós: Plate szerint már nem tekintély a ter-
mészettudomány terén, azóta, amióta nyilvánosan 
felült egy otromba svindlinek. Igaznak minősítette 
Wasmann, hogy egy flamand parasztnak eltört, évek 
óta gennyes lába hirtelen és teljesen normálissá 
gyógyult, midőn ő az Istenanyjához zarándokolt 
Oostackerbe. «Musterbeispiel katholischer Kritik-
losigkeit» (32. 1.). Érthető okok miatt Plate jobban 
fél a csodától mint az ördög a szenteltvíztől. Lehet-
séges, hogy az egész eset csak mese, félreértés vagy 
ráfogás. 

Wasmannt kétszínűnek tünteti föl Plate. Rá-
fogja: ha természettudósok közt van, akkor a fejlő-
déselmélet hivének vallja magát, ha pedig a pápa 
elé kerül, akkor a másik maszkot mutatja. «Es ist 
die alte Methode der Jesuiten mit derartigen un-
klaren Begriffen zu operiren» : a feketét fehérre vál-
toztatni s a legnagyobb ellentéteket látszatra ki-
egyenlíteni. 

A 35-ik lapon megemlékezik a modernizmus 
elleni enciklikáról. Csodálja, hogy az Egyház har-
colni engedi Wasmannt s nem kényszeríti visszavo-
násra mint Schellt, Ehrhardot stb. Nyilvánvalóan 
csak azért tűrik, hogy a nagyközönség szemébe port 
szórjon s ama látszatot keltse, hogy a katholicizmus 
a tudomány minden igaz eredményével összeegyez-
tethető. Fölháborodását fejezi ki. hogy indexre kerül-
tek : Kant, Lessing, Luther (!) és a világirodalom sok 
más csillagai indexen vannak! 

Beinke csak olyan mint Wasmann ; méltán meg-
érdemli az «evangelikus jezsuita» nevet. A szerző 
megjósolja a Keplerbund kialvását, tönkresilánvulá-
sát, ha jobb harcosokról nem gondoskodik. Jóslata 
azonban alig fog beteljesülni, addig bizonyára nem, 
még a mostaniakhoz hasonló szakemberek védik a 
természettudományos vitákban a Keplerbundot. 

Reinke, Brass, Kiem, Gruner, Müller, Mayer és 
a Keplerbund által kiadott s Dennert szerkesztésé-
ben álló: «Naturwissenschaftliche Zeitfragen» c. 
füzetsorozatnak tudós szerzői eléggé megtépázzák a 
monista matadorokat. 

Szörnyen megbotránkozik azon a szerző, hogy 
Reinke ismételten kimutatta, hogy biológiai ténye-
ket nem képes értékelni; ezt egy német egyetemi 

tanártól elvárni senkinek sem lett volna szabad. 
Azt írta pl. : «A tudomány az ember eredését nem 
ismeri». Bizony, ezt a fontos igazságot más hírneves 
anthropologusok is kénytelenek voltak bevallani. 
Gondoljunk csak Wirchow, Topinard, Quatrefages, 
Claus, Branca nyilatkozataira, valamint a sokféle, 
egymásnak ellentmondó, lehetetlen ember-szárma-
zási elméletre, minőket a régi jó miletusi Anaximan-
der óta (Kr. e. VII. sz.) kigondolták : Lamarck és 
Darwin, Schubert és Oken, Perty, Snell, Hamann, 
Stratz, stb. Haeckel családfája is legföljebb majommá 
teszi azt, a ki hisz benne, de nem bizonyítja a ma-
jomból való leszármazást. Beinke szaktekintélyére 
vonatkozólag pedig : kiváló tudásáról meggyőződik, 
a ki értékes munkáit, kitűnő biológiai kézikönyvét 
olvasta. Wasmannról ugyanez áll. 

Szívesen aláírjuk azt az Ítéletet, melyet Plate a 
származástan értékéről ír a 38-ik lapon: Beinke 
helytelenül nevezi axiómának a származástant. Az 
axiómák olyan tételei a számtannak, melyek maguk-
tól értődnek, bizonyításra nem szorulnak, pl. hogy 
a = a ; két pont között legrövidebb út az egyenes vonal. 
A származástan azonban nagyon rászorul a bizonyí-
tásra és nem magától értetődő tan : «denn die Natur 
hätte vielleicht die Arten auch unveränderlich wie die 
Kristalle machen können». Ajánljuk eme nyilatko-
zatot azok figyelmébe, kik a származástanra kritika 
nélkül, vakon tölesküsznek. 

Végül az 57. lapon a theologikus istenérv ellen 
olvasunk kirohanást. Említi Plate a betegségeket, a 
torzszülötteket, a szem vakfoltját, a celebesi babi-
russa hátrahajló s ekként hasznavetehetlenné vált 
agyarát (a vakbélről megfeledkezett). Úgylátszik nem 
gondol arra, hogy mivel néhány esetben nem tud-
juk fölismerni a természetben a létezők célszerű-
ségét, azért észszerűtlenség célszerűtlennek mondani 
a világegyetemet, a benne működő erők célszerűen 
törvényszerű hatását és nincs jogunk kontárnak 
gúnyolni a Teremtőt. Remekalkotás az, a melyen 
csak nagy nagyítón nézve találunk parányi kriti-
zálni valót s nem tudjuk: nem lenne-e tökéletlenné 
az alkotás, ha eltűnnék az, a mit mi hibának nézünk, 
mert rossz a látószerünk. 

Plate értekezéséből megismerheti az elfogulat-
lan kritikus, hogy mily silány, sőt tisztességtelen 
eszközökkel küzd a monizmus a hivő világnézet 
védői ellen. Sajnálni való, hogy a tudomány zász-
laját használja cégérül; kár, hogy a tudomány nap-
számosai rikkancsul szegődnek hozzá s a társada-
lom minden terén képesek kikiáltani azt a képte-
lenséget : rendkívüli külön kiadás, Haeckel soha sem 
volt atheista! Kövessétek. Az ilyesmi nem a fölol-
vasó asztalra, de a kabaré-pódiumra illő. 

Az azonban bizonyos, hogy az anima naturali-
ter Christiana szégyenli az atheizmus vádját ön-
magán. 

Hajós Szaniszló. 
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A görög egyház böjti fegyelme. 
Két évvel ezelőtt fenti cím alatt egy hosszabb 

értekezésben, mely a «Hittudományi Folyóiratban» s 
azonkívül külön is megjelent, a görög egyház böjti 
fegyelméről írtam. Különösen arra kívántam kiter-
jeszkedni, hogy áll a görög böjti fegyelem azon 
része, mely a jejunium és az abstinentia külön intéz-
kedéseiről szól. Hogy volt eredetileg, mit kell követ-
nünk a jelenben? Ugyanerről a kérdésről megjelent 
egy külön cikkem az «Egyházi Közlöny» 1909. évi 
III. 5-i 10. számában ily cimen: Kötelező-e a görög 
egyházban az egyszeri jóllakásról szóló rendelkezés? 
A kérdés aktuális voltánál fogva ez évben is írtam 
róla a szerkesztésemben megjelenő «Felvidék» cimű 
lapban. 

Ugy az értekezésemben, mint az említett cikkekben 
azt állítottam s fönntartom azt most is, hogy a görög 
böjti fegyelem eredeti régi intézkedése különbséget 
tesz a jejunium és az abstinentia között, ma azon-
ban a szoros értelemben vett jejuniumot nem tar-
tom kötelezőnek azért, mert azt úgy a jogszokáson 
alapuló hazai általános eljárás, mint a római Szent-
széknek a lembergi 1891-ben tartott zsinat határoza-
tának jóváhagyásában megnyilvánuló felelete oly-
képen oldja meg, hogy e nagyfontosságú kérdés 
tekintetében szem előtt tartandó a «consuetudo et 
nécessitas loeorum».1 

Két év multán, midőn munkámról annak idején 
több lapban elismerőleg szólott a bírálat, a «Religio» 
f. é. IV. 9-i 15. számában a fölvetett kérdésről: «A böjt 
a magyarországi görög szertartású katholikusoknál» 
cím alatt Szmandray Simon kánontudor ír s sorai-
ban anélkül, hogy könyvemnek egyetlen állítását is 
megcáfolná és hogy a ma követendő eljárásra nézve 
vezérelvet állítana föl, azt iparkodik bebizonyítani, 
a mit én sohasem tagadtam, hogy az eredeti görög 
böjti fegyelem a jejunium és az abstinentia között 
különbséget lesz. E közben elragadtatja magát s azt 
irja rólam, hogy hamis logikával dolgozom annyira, 
hogy «következtetéseimen igazán megáll az ember 
esze». 

Előre is kijelentem, hogy midőn e kérdést részem-
ről újra fölvetem, cikkírót stílusának hangjában nem 
akarom követni. 

Kötelező-e ma nálunk a szoros értelemben vett 
jejunium, vagy sem? Feleletem tagadó, és pedig a 
római Szentszéknek előbb érintett jóváhagyó hatá-
rozatán kívül, a melyet el kell ismernie a cikkírónak 
is, a magyarországi általános jogszokás, consuetudo 
alapján. Mert mit mond ez a consuetudo? Azt, a mit 
a tárgyilagos való rideg megállapítása az egész 
vonalon megerősít, hogy ma a régi jejunium fogalma 
nemcsak a hívőknél, de a papi elemnél is eltűnt. 

1 Acta et Décréta Synodi Provinc. Ruthenorum Galiciae 
habitae Leopoli arm. 1891. Romae, 1896. Tit. XI. De ieiuniis p. 3. 

Régen megtartották a jejuniumot, ma azonban arról 
fogalma sincs az összességnek. Ennek alapján tehát 
világos a következtetés, hogy itt tulaj donképen ezen 
jogszokás érvényességéről van szó. 

Úgy az egyházjogban, mint az erkölcstanban a 
jogszokásról előadott alapfogalmak világa mellett 
más következtetésre jutnunk nem lehet. Nem arról 
van szó, vájjon az egyház fejének van-e hatalma az 
egyetemes consuetudoval ellentétes régi fegyelmet 

visszaállítani vagy sem, hanem arról, követhetjük-e 
azt jelenleg vagy sem. 

Ezen jogszokás csak akkor nem volna követ-
hető, ha vagy önmagában véve volna erkölcstelen, 
vagy ha azt egy határozottan tiltó rendelkezés szün-
tetné meg, vagy pedig ha nem volna valódi consue-
tudo. E három közül egyik sem szünteti meg 
azt, mert a szoros jejunium meg nem tartása nem 
mondható erkölcstelenségnek; másodszor, mert azt 
megszüntető egyetemes egyházhatósági rendelkezés 
nem látott még napvilágot; harmadszor, mert híveink-
nek, tehát bennök a magyarországi görög egyház 
tagjainak egyöntetű eljárásában teljes mértékben ki-
fejlődött jogszokást kell látnunk. 

A mi illeti cikkiró semináriumi aligazgatónak 
azon állításait, hogy : «Respectu potestatis s. regiminis 
ad episcopum spectat potestas legislativa, vi cuius 
episcopus potest praeter ius commune, non autem 
contra ius commune pro tota dioecesi leges condere». 
. . . é s : «unde episcopi non possunt prohibere, quod 
per ius universale expresse et indubitanter permis-
sum est (nisi canones id eis diserte concédant), et 
e converso non possunt permittere, quod iure uni-
versali prohibitum est».. . ezeket, mint ide egyálta-
lán nem tartozókat figyelmen kívül kell hagynunk, 
mert az általános fegyelem megállapításában termé-
szetes, hogy egyes püspökök nem intézkedhetnek, 
arra egyedül a pápa, vagy az ő vezetése mellett 
csupán az egyetemes egyház van hivatva. 

Cikkírónak a consuetudora építtet ezen követ-
keztetésem, melyet a lembergi zsinat határozatának 
jóváhagyásában a római Szentszék is megerősít, nem 
tetszik, sőt azt «logikátlan»-nak mondja. Hát kérem, 
mivel bizonyítja azt a gyakorlatban általa is köve-
tett eljárást, hogy ma a görögöknél is egyetemes az 
az alapelv, hogy «liquidum non frangit jejunium» ? 

Értekezésemben fölhozott érvek a régi fegyelemre 
nézve az ellenkezőt bizonyítják, mégis ma cikkiró 
is követi azt. Miért? Talán van ilyen pápai határo-
zat, amely azt eltörli? Vagy talán az egyetemes egy-
ház bármily formában nyilatkozott volna e tekintet-
ben? Nem, hanem pusztán jogszokás, consuetudo 
alapján. A mily mértékben követi tehát cikkiró is 
e tételt a gyakorlatban a consuetudo alapján, oly 
erővel ruházza föl azt az általános eljárás egyetemes-
sége az általam fölvetett tételre is. Hol itt a logika 
hiánya? 

Folytathatnók a bizonyítást a többi részletes 
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kérdés tekintetében is. így pl. az eredeti régi előirás 
a nagyböjt első és második napjára teljes étlenséget 
parancsol, sőt a harmadik napon is csak délután 
négy óra körül volt szabad étkezni, ma azonban 
ugyanazon az alapon ez sem érvényes többé. Hogy 
pedig ez az eljárás követhető, azt tagadásba venni 
eddig senkinek sem jutott eszébe. 

De hogy az általam fölvetett állítást cikkiró ál-
tal fölvetett érvek meg nem dönthetik, világossá 
teszi azt az ő argumentumaira való egyetlen tekin-
tet is. Vájjon a jejuniumot bizonyítják-e a követ-
kezők? «Buzgósággal kezdjük a böjti időt, átadva 
magunkat a lelki küzdelemnek, tisztítsuk meg lel-
künket és testünket.» «A böjt szigorúsága s annak 
megtartása ellenére pedig jogszokás kötelező ereje 
csakis az illetékes törvényhozó beleegyezésével szár-
mazik, mivel a jogszokás, habár emberemlékezetet 
fölülmúló is, az egyház általános törvényét sem egész-
ben, sem részben meg nem szüntetheti.» «Igaz, hogy 
a seminaríumokban csak a 80-as és 90-es években 
kezdték hirdetni ezt az alapelvet, de azt a szerző 
úrnak is tudnia kellene, hogy előbb nem lehetett, 
mivel az eperjesi seminarium csak 1880. évi szept. 
12-én nyílt meg.» 

Tájékoztatásul végre még csak a következőket 
jegyzem meg. Cikkiró szerint a görög egyház böjti 
fegyelme «hasonlít egy szilárd alapra fektetett, de 
vadszőlővel befuttatott házhoz, melyet az építőmes-
terek elfeledtek befödni s így állandóan ki van téve 
az idő romboló pusztításának». A fölvetett kérdés 
szerinte is rendezésre szorul. Vannak benne «elvi 
ellentétek», melyek eddig «becsületes meggyőződé-
sen» alapultak, de a mikor ezen «elvi ellentéteket» 
csekélységem egy állítás nyilvánosságra hozatalával 
érintette, azt a sarkalatosai! «logikus» (?) következ-
tetést vonja belőle, hogy művem «üszköt vetett a 
nemes küzdelembe». Különös történeti eseménynek 
látszik a mondat további folytatása, mely bár más 
állítmánnyal végződik, de azt látszik mutatni, a mit 
a szavak fűzése mond : «hogy üszköt vetett a nemes 
küzdelembe, mivel szerzője R. M. dr. theol. tanár». 

Az egyébként cikkiró által is «érdekesnek és 
sikerültnek» jelzett munkában, hogy lehet az általa is 
«elvi ellentétekkel» tárgyalandó tételre nézve «üszők-
ről» szólni, nem értem. Bármilyen végső következ-
tetésre is jusson azonban a komoly kutatás, egy bi-
zonyos, hogy személyeskedő hanggal elvi kérdéseket 
megoldani nem lehet. Cikkírónak további közlemé-
nyeiben erre kell iparkodnia.1 Rusznák Miklós dr. 

B u d a p e s t . Jubileumi ünnep Berlinben. 
II. Láttuk a párisi, láttuk a római jubileumokat. 

Most lássuk a berlinit. 
Ez a berlini jubileumi ünnep, melyen az új Német-

1 Meghallgatván mind a két félt, a tudományos érdek-
nek elég van téve. Szerk. 

ország katholikusai a világhírű Centrum fennállásának 
40-ik évfordulóját ünnepelték, rokon természetű a francia 
katholikusok minap jelzett párisi ünnepével, de egyenes 
ellentéte a szabadkőművességgel szövetkezett «olasz 
egység» és olasz királyság római s illetve turini félszáz 
évi jubileumnak. 

1865. febr. 15-én hunyta le szemeit örökre Wiseman 
bibornok westminsteri érsek. O az 1870-iki eseménye-
ket, tehát a berlini új német császárság megalakítását 
nem élte meg. Ugy van, nem élte meg. De meglátta, 
világosan meglátta ennek a világtörténelemben párját 
ritkító óriás berlini concentrációnak a következményeit 
s köztük a következmények következményét, a leg-
kiválóbb következményt. Látnoki lélekkel meglátta és 
megmondotta, hogy a hit és a hitetlenség, a keresztény 
hit és az újpogányság hite, a keresztény hitet a világ-
történeten át egyedül végighordozó katholicizmus és a 
minden eretnekségek összfoglalatává fejlődött protestan-
tizmus között — a döntő csata a brandenburgi márka 
homokján, úgymond, fog eldőlni. 

És a világtörténet folyása Wiseman bibornoknak 
igazat kezd adni s ebben az igazolásban a világtörténet 
már jól messzire előrehaladt, úgy hogy csak a vak 
nem veszi észre. 

Mi történt Rómában és mi történt Berlinben — azóta. 
Rómában a keresztény vallás kiirtására s e célból 

a pápaságnak mint a keresztény vallás védvárának 
megdöntésére összeesküdt szabadkőművességnek sikerült 
a vaksággal megvert nagyhatalmú koronás fők segítsé-
gével az olasz állam nagyhatalmi állásában egy anti-
krisztusi, keresztén}' és pápaellenes intézményt felállí-
tani. A szabadkőművességnek s a neki alárendelt olasz 
királyságnak Rómában szakasztott olyan célja, illetve 
terve van, a milyen volt a maga idejében Jeruzsálem-
ben, s azonkívül mindenütt, a hol kereszténység volt, 
Julianus hitehagyó császárnak: eltörölni a föld sziliéről 
a kereszténységet s annak romjai fölött visszaállítani 
a — pogányságot. Hogy mennyire haladt már előre az 
a terv az ő megvalósulásában, Róma területén, azt a 
mindennapi tapasztalás mutatja. Az a legeslegújabb 
tény, hogy egy gonoszlelkü ember, a ki minden áron a 
pápa megölése végett ment Rómába, de mivel ezt a 
gonosz tettet nem hajthatta végre, hát bosszúságból 
egy más papot akart lelőni a Szent-Péter-templomban 
s ott egy rendőrt meg is sebzett s azáltal a katholikus 
egyház főtemploma ellen is szentségtörést követett el, 
ez a legeslegújabb szomorú tény világosan, kiáltva mu-
tatja, hogy mi lesz Rómából az olasz királyság védő-
szárnyai alatt, a civilizált világ nagyhatalmainak támo-
gatásával. Valóságos pandaemonium lesz Róma, vagyis 
mindazon gonoszlelkü embereknek, kik Istennek szol-
gálni nem akarnak, Krisztust és az ő egyházát, különö-
sen pedig ennek fejét, a pápát gyűlölik s elpusztítani 
készek — egyetemes találkozó, bűntermelő és bűn-
palástoló helye leszen, lia a szabadkőművesség terve 
sikerül. 

Ainde «homo proponit, Deus disponit», vagyis — 
ember tervez, Isten végez. De még hogyha legfőbb fokon 
nem emberek, hanem maga a pokol tervezte is, a mi 
Rómában tervbe van véve, még akkor is — mert írva 
vagyon «nec portae inferi praevalebunt» — az fog be-
következni, a mit Isten akar, t. i. hogy az egyház szikla-
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alapján, a pápaságon, a pokol kapui sem fognak diadalt 
aratni. 

Máris készül, söt az egész világnak imponáló 
kezdődő erejével máris készen áll Berlinben az az 
archimedesi, nem «pont», hanem «torony», melyet a 
német katholikusok állítottak fel és tartanak fenn az ő 
«Centrum»-nak nevezett világhírű intézményökben, a 
melynek gyökerei az egész német birodalom talaját 
behálózzák és összekötik, fejét azonban, a mellyel dol-
gozik, olt tolta ki a föld alól a protestánsnak, tehát 
antipápistának tervezett új német császárság székhelyén, 
Berlinben. A brandenburgi márk vagyis határgrófság 
talajában nem kell csak egy vékony réteget felásni, 
mondá Wiseman bibornok s a mi ott lent van, az az 
egész mult — csupa katholikus mult. Most a német 
katholikusok ebbe a katholikus múltba leásva oda 
építették a centrumpárt tornyát, melyet ellenség ínég 
nem vett be, pedig megostromolta már maga Bismarck 
is, a ki a nagy kultúrharc ostroma alatt belátta, hogy 
az a vár bevehetetlen s azért az ostromot abbahagyta 
és kibékült a pápával. Avval tehát, hogy azt a hatal-
mat, melyet Bismarck képviselt, hódolatra kényszerítette 
a Centrum a pápaság előtt, megmutatta a német katho-
ikusok Centruma azt, hogy ő a világpolitikának inté-
zésében számot tevő intézmény, mely a támogatás irá-
nyában megbecsülhetetlen, a támadás irányában félel-
metes, mert letörhetetlen tényező a világtörténetet csi-
náló népek körében. Kitűnt ez legeslegujabban is az 
által, hogy a földkerekségen csaknem minden népnek 
koronásfői és parlamentjei ünnepi hangulatba zökkentek 
és felálltak a szabadkőműves «olasz egység» jubileumá-
nak rokonszenvvel és jókivánatokkal való ünneplésére : 
míg a német katholikusok Centruma ott Berlinben, 
mintha «vassá vált» emberekből volna alkotva, öntu-
datának méltóságos kifejezésével nemcsak hidegen ülve 
maradt a büszke berlini parlamentben, de egyenesen ki 
is jelentette, hogy ülve maradása az egész római keresz-
tény és pápaellenes «sympathia-kiállításnak» határozott 
és komoly elitélése. 

Ez a német katholikus Centrum ünnepelte e napok-
ban fennállásának 40-ik évfordulóját s ezt nevezzük mi 
a cimben — jubileumi ünnepnek Berlinben. 

Ha valaki azt mondja, hogy a német katholikusok 
Centruma páratlanul áll a civilizált népek történetében, 
annak nem kell tartania attól, hogy tények és esemé-
nyek esetleg rácáfolnak. A Centrumnak, mint társa-
dalmi és állampolitikai intézménynek, csakugyan nincsen 
párja a világon. Mutatja ezt 40 éves története, melynek 
az új német birodalom Centrum-pártjának Berlinben 
március hó 21-én este tartott diszlakomáján hat szónok 
oly emléket állított, a minőnek felállításához, talán az 
az egy Belgiumot kivéve, nincs egyetlen más nép se, a 
mely megfelelő emberanyagot és emberlelket tudna 
szolgáltatni. 

Nevezetes, tehát emlékezetes is, ebben a berlini 
ünnepi lakomájában a német katholikus Centrumnak 
az, hogy elsőben is az Berlinben, másodszor pedig és 
főleg, inert az a német birodalmi gyűlés palotájában 
folyt le. Mindakét jelenség a német katholikusok tér-
foglalásának hatalmas erejét bizonyítja. Az egész biro-
dalom területéről 380 oszlopos embere a Centrumnak 
gyűlt össze Berlinben való kijelentésére annak, hogy — 

világ ide figyelj, mi katholikus kisebbsége a nagy 
németbirodalomnak, a honnan bennünket ki akartak 
dobni, itt vagyunk és itt Berlinben dolgozunk Német-
ország történetén s innen bennünket semmiféle emberi 
cselszövés vagy hatalmaskodás nem fog többé sem ki-
beszélni, sem kiszorítani tudni. Végig olvastam a hat 
ünnepi szónok: Hertling báró a birodalmi centrumpárt 
elnöke, Porsch dr. a porosz országgyűlési centrumpárt 
elnöke, Landsberg báró a Centrum legidősbje, von 
Orterer dr. a bajor képviselőház elnöke, Schädler dr. a 
bajor centrumpárt képviselője1 és Lensing a szent 
Ágostonról nevezett katholikus centrumpárti sajtóegye-
sület helyettes elnökének — beszédeit — melyekhez 
Pfeiffer dr. bambergi birodalmi képviselőtől egy ünnepi 
hymnusz járult, s mondhatom, hogy oly negyvenévi 
történetet, a minő a német katholikus centrumpárté, 
ennyi igaz és gyújtó erővel ecsetelni, mint ez a hat 
szónok és egy költő tette, én a ma élő népek körében 
még nem láttam, nem tapasztaltam. 

Ha tőlem függne — a német katholikusok Centrumá-
nak ünnepi lakomájáról a leirást a beszédek teljes szö-
vegével Magyarország minden értelmes katholikus férfiá-
nak magyarul megkúldeném, hogy lássák, mit tud a 
katholikus öntudat és önérzet 40 év alatt alkotni és 
végezni, ha az kötelességének tudatára ébred és a kö-
telesség teljesítésétől nem tágít. 

Végefelül álljanak itt Hertling báró beszédéből a 
mindent összefoglaló záró szavak :2 

«És most lássuk a párt történetére vetett e futó 
pillantásnak a «facit»-ját, az eredményét. Egy régi köz-
mondás mondja, hogy a dolgokat ugyanazok a tényezők 
tartják fenn, melyek azokat szülték. Ideális eszményi 
indítékok voltak azok a tényezők, melyek a Centrum-
pártot összehozták : ideális, eszményi indítékok biztosí-
tanak egyedül számára állandóságot és fennmaradást. 
(Nagy tetszés.) A jövő új feladatokat fog előállítani, 
váltakozó problémákat, váltakozó megoldásokkal. Válto-
zatlanul csak a nagy vezércsillagok, melyekről a Centrum 
régi jelmondása szól, maradnak meg. Mert az igazság 
örök, a jog törhetetlen, az erkölcsi alapon nyugvó sza-
badság leküzdhetetlen. (Viharos, sokáig tartó tetszés.) 
Mindaddig, inig a párt ezeket a vezércsillagokat követi, 

1 Daller prelátust, a ba jor Centrum vezérét, pár héttel előbb 
temették el. 

2 Elképzelhetni, mily mély hatással j á r j a be Németországot a 
birodalmi Centrumpárt elnökének mindjár t a császár éltetése után 
jöt t következő nagyszabású, történeti igazsággá tömörült granit-nyi-
latkozata : «Meine Herren, vierzig Jahre Centrumpartei sind vierzig 
Jahre deutscher Geschichte.» E szavak olvasása előtt néhány órával 
olvastam egy budapesti napilapban az olasz királyság jubileumában 
való részvevésről szóló magyar képviselőházi vita leírását. Ez a vita 
márc. 21-én volt Budapesten ép úgy, mint a német katholikus Centrum 
jubileumi lakomája Berlinben. A berlini lakomán azt mondta Hertling 
báró a német katholikusok Centiumpártjáról, hogy annak 40 évi 
története egv Németország történetével. A magyar képviselőház márc. 
21-iki ülésének leírásában pedig egy szabadelvű lapban a mi katho-
likus néppártunkra vonatkozólag ezt a lekicsinylő gúnyos megjegy-
zést olvastam: «Fekete Márton: Csak négyen vannak !» Távol legyen 
tőlem, hogy ezt a gúnyos lekicsinylést a lekicsinyelt «nép»-nek a 
rovására ír jam. Ellenkezőleg azt a «nép»-et dicsőség illeti meg, hogy 
a kereszténység isten-emberi érdekei és a pápaság jogai mellett 
kiálltak a küzdőtérre. A gyalázat éle őket nem érinthette, hanem 
igenis sújtotta — Magyarország katholikus választó polgárait, hogy 
még máig sem nyilt meg a szemük a látásra és szívok a kötelessé-
gek kötelességének, a vallásnak — teljesítésére. 
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fenn fog állni. Ezen az alapon nyugodt, derült bátor-
sággal tekinthet, a jelenkor minden nehézségein és 
harcain át, a jövőbe. Derült reménnyel kiáltsuk, uraim, 
Éljen — a Centrum ! (Az egész gyülekezet íélállt és igazi, 
jól megalapozott német erővel hoch-ozott.) — y —la. 

T á j k é p e k . II. Rajzolja Mester. 

A mikor szégyen a munka és a mikor nem 
szégyen. Az elméletek nagy vásári zajában megint 
kidobtak egy jelszót. Régibb az, mint a mi ország-
útjaink. De modernizálták. Új köntöst adtak reája, 
hogy mint modern elmélet ez is a gyakorlati élet 
útjára induljon. 

Ez a jelszó pedig az a régi, régi axióma, hogy : 
A munka nem szégyen. A vén Európa mindig han-
goztatta. Némi részben, itt-ott meg is testesítette. 
Az újvilág, Amerika pedig egész területén meg-
alkuvás nélkül — keresztülvitte. Úgy keresztülvitte, 
hogy a kik ezt a szép, dicső elméletet valójában 
meg is akarták vagy akarják testesíteni ebben a 
modern társadalomban, hát itthon elszórják a 
pénzt (ha mindjárt a sikkasztott pénzt is) és el-
mennek dolgozni — Amerikába. Ahol igazán nem 
szégyen a munka. A bankigazgatóból ott fürdőszolga 
lesz, lett. A szalonok királynéja, ünnepelt királynéja 
meg — kocsonyát árul. 

De hát most már nálunk is máskép leszen. 
Nem szégyen többé a munka. 

És kik igérik, kik hirdetik ezt? Kik akarnak 
testet adni a régi igének? 

Az új hit apostolai. Az új társadalom fejlesz-
tésénék elméleti tudósai. Ez a modern kor. Amely 
megtámad mindent, a mi volt és van. És meg-
ígér mindent — a mi nincs. Követelésekbe hajszolja 
a kedélyeket. És végre bejelenti — a csődöt. 

Ezeket a sorokat «Az Újság» Quintusának elmél-
kedéséből írom ki. () rajzolta meg ezt a képet. 
A társadalomnak ezt a tájképét. Még pedig azon 
alkalomból, hogy a jogászokat — pincéreknek küldik. 
És az egyetemi hallgatókat általán azzal bátorítják 
a pincéri szolgálatokra, mely szerint a munka nem 
szégyen. 

A mi bizony úgy is van. De ma csakis azért, 
mert : megint elmélet szükséges, olyan elmélet, mely 
bizonyos célnak megfelel. Majd elválik. 

* 

Miért ? Azért, mert hogy volt idő és vannak mostan 
is körülmények, mikor tele torokkal és lúgba mártott 
tollal hirdetik, kiabálják a modern kor, a huszadik 
század szent nevében, hogy : a munka nem szégyen. 

Hiszen uraim, az a küzdelem, az a csodával ha-
táros küzdelem, a mit a modern szegény ifjak az 
előttük lebegő, integető pályájukért harcolnak, át-
élnek, nem új, nem ismeretlen. Azokat a kálváriás 
utakat, melyekről ma a modern újságíró tolla rém-
meséket rajzol : egy nem is olyan távolfekvő, ködbe-

vesző korban a magyar ifjúságnak jókora része 
valóban, igazán, őszintén végigjárta. 

Nincs a magyar társadalomnak egyetlen egy 
osztálya se, a melyben százával és százával ne 
akadnának oly kiemelkedő és talán a legkiemel-
kedőbb alakok, kik pl. a kolostorokban, a kollé-
giumokban, a plébániákon tett szolgálatuk árán 
jutottak csak pályájukhoz. Száz és száz konkrét 
eset van birtokunkban, hogy mint küzdötték föl 
magukat ezek a magyar ifjak a világi és egyházi 
pályák legmagasabb méltóságaira. A kik ott állották 
és állanak csajkákkal a porta előtt. És várják ebé-
düket, hogy hazavihessék. A kik éveken keresztül 
ott kapnak és kaptak élelmezést a szerzeteseknél, a 
plébániákon, a szemináriumokban, az árvaházakban. 

De ezek mind — a mai fölfogás szerint — papok 
szolgái, kéznyalói voltak. Ez a «helyzet» nem 
modern helyzet. Középkori. Sötét, lealázó. Az ilyen 
munka - szégyen. Es mondják, írják, írták mind-
ezeket azon modern skriblerek, a kik mint a vásott 
kölykök, ma már azt az emlőt rágják, tépik, a 
melyből táplálékukat, életüket szívták. S a mely 
nélkül ott maradtak volna — a ló farkánál vagy a 
birkanyáj mellett. 

De szolgálunk társadalmunknak, a mi társadal-
munknak egy másik tájképével is. 

Tanítókat ismerünk, a kik igazán csak végszük-
ségből s talán legtöbbször — sokszor, hogy az állam-
tól kapott igen sovány jövedelmüket gyermekeik, 
családjuk érdekében kevés mellékjövedelemmel nö-
veljék: a templomban, az egyházban némi igen tisz-
teletreméltó szolgálatot, munkát végeznek. Mondjuk: 
talán helyettesítik a sekrestyést. Per amorem Dei — 
még a harangot is meghúzzák. 

Távol legyen tőlünk, hogy mi a magyar tanító-
ság nagy nemzeti munkáját meg ne tudnók becsülni 
és ezektől a foglalkozásoktól eszményi fölfogásban 
meg ne tudnók különböztetni. Sőt elválasztani. Ma-
gasabban látni. 

No de hát itt-ott, fehér hollóként, még előfor-
dul, hogy egy-egy tanító az egyházban ilyen szolgá-
latot is tesz. Önként, némi honoráriumért. No ha 
rátalálnak, mindjárt akadnak fogadatlan prókátorok, 
a kik a harci kürt zengésével kürtölik tele nem 
csak az országot, de Európát, hogy hát a XX. szá-
zadban — ime egy középkori tájkép. Ez a munka 
hát szégyen. A templomban való szolgálattétel közép-
kori, sötét, rabszolgáknak való szolgálat. Iszonytatos, 
megrázóan borzalmas tá jkép . . . 

És ha egy vendéglősnének az az ötlete támad — 
ne keressük most, minő szándékból — hogy hát 
azokat az egyetemi hallgatókat pompásan lehetne a 
vendéglőkben pincérekül alkalmazni, velük a 30 
ezerre menő pincéreket megtörni, az eszükön túl-
járni — hát ez bizony nagy jótétemény. Modern jó-
tétemény. És azok, a kik a nagyképűségféle közbe-
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lyeket minden tiszta szándékú irányzatnál folyton 
ajkukon hordozzák, vele minduntalan dobálódznak : 
azok most kórusban zengik — igazán nagyképű-
séggel : 

A munka: nem szégyen. Es így tovább. 
Mondják meg hát ezek az urak tisztán, világo-

san, érthetően, hogy az ő csodálatosan ereszkedős 
elméletük szerint : 

— Mikor szégyen és mikor nem szégyen — a 
munka ? Mikor szégyen és mikor nem szégyen a 
borravalót elvenni vagy el nem venni ? 

* 

De van eme jelenségnek egy másik oldala, tája 
is. Ez is kép. 

Akkor, mikor a szövetkezetek pl. a magyar nép 
millióit akarják kiragadni, megmenteni a szatócsok 
pókhálóiból, hajmeresztő uzsoráskodásából, élelmi-
szerek hamisításaiból, mérlegeik csalfaságaiból : akkor 
az egész sajtó, igazán kevés kivétellel, mintha csak 
villamfolyam érné, rángatná : a világ elé áll és az em-
beriség nevében kérdezi, hogy mi leszen a tízezer 
szatóccsal? A kereskedelem szóvivői kormányhoz, 
országgyűléshez, honatyákhoz, kamarákhoz, a szabad-
kőinüvesi páholyokhoz, a sajtóhoz, a bankokhoz, a 
vállalatokhoz futkosnak és az élet ösztönének mes-
terségesen galvánérozott idegeivel kiabálnak, köve-
telnek, zokognak: 

- Mi lesz a szatócsokkal? 
És a millió és millió magyar népnek úgyszól-

ván kegyelemből lehet és szabad ugyanazokkal a 
jogokkal élnie, a mikkel itt nálunk, Magyarországon 
minden bevándorló élhet. 

És alig emelkedik hang, a mely a pincérek tár-
sadalmi helyzetére, pályájuk megbénítására egyetlen 
védő szót vetne. 

Mert a modern fölfogás szerint: van társadalmi 
munka, a mi szégyen. A mi reakció. És van társa-
dalmi munka, a mely modern. Mert a célnak meg-
felel. És azért — nem szégyen. Haladás. Dicsőség. 

7roda- Reinhold: D e r al te u n d de r n e u e Glaube. Wien, 
l o m Kirsch, 1909.2 392 1. Ára 6 kor. 

Reinhold, a bécsi egyetem apologetikai tanára, korunk 
legkiválóbb hitvédői közé tartozik. Vasszorgalommal 
tanulmányozza a közelmúlt és a jelenkor kiválóbb és 
ismertebb gondolkodóinak vallási kérdésekről alkotott 
pro vagy kontra véleményét, a szellemi mozgalmak 
minden fázisát és alapos, de könnyed modorban felel 
meg rájuk. 

Számos müve közül ez a legalaposabb és legérde-
kesebb. Reinhold sajnálattal említi, hogy Kant idealisz-
tikus filozófiája Németországban határozott pantheis-
mussá fejlődött, mely a személyes Isten létét tagadja. 
Strauss Dávid Frigyes ily értelemben dolgozta át az 
egész theologiát és a modern racionalisztikus theologiá-
nak útját egyengette. 1881-ben «Der alte und neue Glaube» 
címen megjelent müve a kereszténység alapigazságai! 

teljesen kivetkőzteti természetfölötti jellegükből, a szemé-
lyes Isten létéi, a csoda lehetőségét, a világrendet tagadja 
és Jézus életéi — mint egészen természetes, közönséges 
emberi életet — racionalisztikusan fogja fel és Jézust 
mint nemeslelkű ábrándozót tünteti fel. 

Csak egészen természetes, hogy ilyen kritika után 
Strauss e kérdésekre: Haber wir Religion? Sind wir 
noch Christen? nem-mel felel. 

Strauss hatása úgy a protestáns theologiában, mint 
a művelt laikus körökben óriási nagy volt. Harnack és 
Pfleiderer sok tekintetben követői. 

Strauss felfogása, argumentációja még ma is alapja 
a hitetlenség világnézetének. 

Reinhold elszántan, de nagy filozófiai készültséggel, 
biztos Ítélettel, finom modorral száll ezzel szembe jelen 
müvében, melynek ugyanazt a címet adja, mint Strauss 
saját müvének. 

Nem szenvedélyes személyeskedő polémia e mű, sem 
kizárólagos válasz Strauss müvére, hanem a szó legjobb 
értelmében modern korunk modern felfogásának, tudo-
mányos igényeinek és szellemi szükségleteinek meg-
felelő, kitűnő apologetika. Nem habozom kijelenteni, 
hogy német nyelven az utolsó tíz év legjobb ilynemű 
terméke. Maga Ruville is nagy hálával emlékezik meg 
róla, mint olyan tényezőről, melynek az ő megtérésében 
nagy szerepe volt. 

Mégsem nevezném rendszeres, skatulyázó apologe-
tikának. Három részre osztja fel müvét : A keresztény-
ség értelmi alapja (Die Vernunftgrundlage), A keresz-
ténység történeti alapja, A kereszténység tanítása. 
E hármas felosztás keretében azután mindenféle 
al-, mellék-felosztás vagy cím, vagy erőszakos be-
illesztés nélkül a legfontosabb és legérdekesebb kér-
désekről értekezik. Mondhatni, az egész mű számos 
szebbnél-szebb értekezésnek kollekciója. 

Az első részben a legújabb irodalom felhasználásá-
val tárgyalja Isten létének bizonyítékait, a paniheizmus, 
Schopenhauer, Hartmann rendszereit, a darwinizmust, 
a monizmust, a vallás eredetének, pszichológiai jelentő-
ségének kérdéseit, a csoda s a jövendölés kérdéseit, a 
szomnambulizmust, a spiritizmust, az extasist, megma-
gyarázza a csodától való félelem okait. Mindezen kér-
désekben alaposan felvilágosit s a modern embert a 
kereszténységgel kibékíti. 

A második részben az evangéliumokkal és Jézus 
személyével foglalkozik. Krisztust mesterien jellemzi. 
Röviden, de nagyszerűen. Bőven foglalkozik Renan, 
Strauss, Havet, Harnack, Pfleiderer Jézusról való fel-
fogásaival. Kimutatja, hogy Jézus sem ábrándos lélek, 
pszichopalhologikus alak, sem félrevezető népvezér nem 
volt. Jézus csodáiról és jövendöléseiről, feltámadásáról, 
a történelemben megnyilatkozó hatásáról, szent Pál meg-
téréséről, a szentek és vértanúk pszichológiájáról alapo-
san, érdekesen, tudományosan szól. 

A harmadik részben a kereszténység hit- s erkölcs-
tana ellen irányzott modern lámadásokaí veri vissza. 
Már a cimek is érdekesek : Az elkárhozottak száma. Az 
egyedül üdvözítő egyház. A kereszlény morál heleronom. 
A kereszíénység pesszimizmus-e? A keresztény morál 
íökélellensége. A családi élei, a házasság, a hazaszere-
tet, a harcias erények, a jogi felfogás a kereszténység 
elvei szerint. A kereszténység kultúraellenes. A tudomány 
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lebecsülése. A szép élet megvetése, a gazdagság meg-
vetése, a földi élet lekicsinylése. Syllabus és kultur-
haladás. Mária-kultusz. Az inkvizíció. A dogmakényszer. 
A kereszténység lényege. Néhány szó a modern filozófiáról. 

Nincs oly vallási kérdés, melyről nem világosítaná 
fel az olvasót. S e felvilágosítás helyes, modern és tudo-
mányos. A német kritika nagy dicsérettel emlékezett 
meg e kiváló műről. Madarász István dr. 

* 

P è r e Fél ix-nek szociális konfe renc iá i . (Le 
progrès par le christianisme. Paris, 1871 ; Le socialisme 
devant la société, 1878 ; Christianisme et socialisme, 1879.) 

I. Társadalmi kérdésekkel «ex professo» kevés 
ember foglalkozott eleddig a szószéken. A legtöbb egy-
házi szónok, látván korunk szükségleteit, kitér szent-
beszédeiben a szociális kérdésekre is, de többnyire csak 
mellékesen, beszédének gyakoriali következtetéseiben, a 
tanulságok levonásában. Pedig egyre érezhetőbbé válik 
annak szüksége, hogy a társadalom életét érintő kérdé-
sekről a maguk teljességében szóljanak az Ur igéjének 
hirdetői. A szociális szónokoknak legnagyobbikát, Père 
Félix-et, azzal a célzattal ismertetem, hogy lássunk 
egy példát, miképen lehet híveinket a kort mozgató 
kérdésekről Isten szellemében, méltó módon kioktatni. 

P. Félix (1810—1891), a Notre-Dame szószékén Lacor-
daire-nak és P. Ravignan-nak utódja, egyike a legnagyobb 
francia szónokoknak, a társadalmi kérdések tárgyalásá-
ban pedig a legelső. Mikor nagy elődének örökébe 
lépett, a második császárság dicsőségétől megittasodott 
Franciaország egy szótól hangzott vissza, egy eszmének 
varázsa alatt állott s ez a szó és eszme : a haladás (le 
progrès) eszméje volt. A haladásról tartott előadásokat 
Girardin, Havin, Guloz és Villemessant ; arról írtak a 
lapok, attól voltak hangosak az űtcák és a szalonok. 
P. Félix, korának magaslatán állva, jól látta, mennyire 
élnek vissza minden oldalon ezzel a jelszóval s mily 
szellemi és erkölcsi felfordulást okozott annak helytelen 
értelmezése Európaszerte. Arra birta szerencsés ihlete, 
hogy a haladást vegye beszédeinek tárgyává s így bele-
világítson az ész és az evangélium fényével ama chaoszba, 
mely nemzetének szellemi atmoszféráját betöltötte. 

Nagy vonásokkal íme leírjuk a nagyszerű konfe-
renciáknak fő gondolatait és hogy az ékesszólás e nagy 
mesterét retorikai oldaláról is bemutassuk, közlünk 
egy-két szemelvényt is beszédeinek legjavából. 

Korunknak legfőbb intellektuális hibája P. Félix 
szerint abban áll, hogy nem tudunk fogalmakat meg-
határozni, nem tudunk definiálni. Ma arra kell birni 
az embereket, hogy tisztán, logikusan gondolkozzanak. 
Haladni annyit tesz, mint előre menni. Am az utasnak, 
a ki előre akar haladni, mindenekelőtt azt kell tudnia, 
hogy hova szándékozik jutni, aztán pedig, hogy mely 
út vezet az óhajtott úthoz. Azonkívül ismernie kell az 
akadályokat, melyek útjába gördülnek és meg kell 
lennie amaz intézkedéseket, melyek biztosabbá és gyor-
sabbá tehetik lépteit. E nélkül vagy eltéved, vagy csak 
bolyongások után érheti el nagynehezen a célját. 

A modern kor az anyagi haladást dicsőíti, a gazda-
ság, ipar, kereskedelem, a technika fejlődéséért és vív-
mányaiért lelkesedik. P. Félix megadja e haladásnak a 
tiszteletet, mely azt megilleti, de nem mulasztja el 
figyelmeztetni kortársait ama veszedelmekre, melyek 

emez anyagi haladással járnak, hogyha azt túlzásba 
viszik vagy kizárólagosnak tekintik. Az igazi haladás, 
mondja P. Félix, az egész embernek tökéletesedésében 
áll, természetének mindakét alkotóeleme szerint. Ez a 
haladás mit sem mellőz, mit sem kicsinyel, a mi észszerű, 
ám nem feledkezik meg a tehetségeknek hierarchiájáról, 
az ember alkotóelemeinek természetes alárendeltségé-
ről. Az igazi bölcseség azt követeli, hogy első helyre 
tegyük az értelem és az erkölcsök fejlődését és csak 
azután következzék értékelésünkben az anyagiakban és 
az élvezetekben való elöhaladás. 

Az ékesszólás művészeiének örök dicsőségére log 
válni az a konferencia, melynek egy része ime így szól : 

«A legtisztább, legszigorúbb és istenileg legmérsé-
keltebb spiritualizmus, melyre valaha az emberiséget 
tanították, t. i. a kereszténység, igy szól hozzátok összes 
tanlételeivel és egész erkölcstanával, a nemzetek és 
népek közfelfogásával egyetértve : ü urai a teremtés-
nek! ó, fejedelmei az anyagnak! a méltósággal együtt, 
melyet nektek tulajdonítok, ismerjétek el a kötelessége-
ket is, melyeket reátok hárítok. Az anyag rabszolga ; 
az ö kötelessége, hogy nektek engedelmeskedjék. Ha 
gondolataitok őrületében felforgatjátok az Istenség bölcs 
végzései által meghatározott rendet; ha a cselédet ülte-
titek a királynő trónjára ; ha, önként lemondván a ki-
rályságról, melyet Istentől nyertetek, az anyag szennyébe 
dobjátok az értelem jogarát, kijelentem, hogy meg 
vagytok fosztva méltóságotoktól és fenségetektől ; ha, 
míg gyarapítjátok magatok között az anyagnak tényke-
déseit, uralmat tulajdonitatok neki, mely lefokoz, akkor 
Isten nevében elitéllek benneteket ; és hogyha végleg az 
anyagra korlátoznátok azt, a mit haladásnak nevezünk, 
én, kereszténység, hiven az én Kálváriámhoz és 18 
százados tanításomhoz, ugyanaz lévén ma, a mi mindig 
voltam, az ég és az örökkévalóság felé fordítván tekin-
tetem, így kiáltanék felétek : Átok az anyagi haladásra ! 
(Anathème au progrès matériel.) Nem ismerem el a 
társadalomban az anyag szuverenitását, a mint az em-
berben sem ismerem el a testnek szuverenitását ; el-
utasítom, elitélem és elátkozom a társadalmi kicsapon-
gást, a mint elutasítom, elítélem és elátkozom az egyén 
kicsapongását. Ám úgy a társadalomban, mint az em-
berekben a kicsapongás, a legfőbb kicsapongás, ne 
feledjétek, nem más, mint az anyag uralma a szellem 
fölött, mint a testnek kényuralma lelketeknek méltó-
sága fölött. Azért ti királyok és alattvalók egy személy-
ben, királyai az anyagnak és alattvalói Istennek, tart-
sátok fenn királyságtokat és alárendeltségieket ; enge-
delmeskedjetek Istennek, parancsolván a földnek ; kény-
szeritsétek az anyagot, hogy szolgáljon szükségleteitek-
nek ; ám sohasem engedjétek, hogy átlépvén jogait és 
túlságba vivén befolyását, oly uralmat bitoroljon sorai-
tok között az anyag, mely detronizálja az emberiségben 
a szellemnek királyságát». Jehlicska Ferenc dr. 

* 

Alfred Rüssel Wallace legújabb könyve: T h e 
W o r l d of Life (Az élet világa), London, Chapman 
and Hall, egyike az angol könyvpiac legérdekesebb 
újdonságainak. 

I. Először már csak szerzője révén is, ki, mint tud-
juk, Darwintól függetlenül, de egyidőben jött rá a sze-
lekció-elmélet alapgondolataira. Első idevágó értekezé-
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sét: «On the tendency of varieties to depart indefinitely 
from the original type» 1858-ban olvastatta fel a «Linné-
társaság» egy gyűlésén, s ez a körülmény, a mint tud-
juk, siettette Darwin legnagyobb jelentőségű munkájá-
nak «On the origine of species» megjelenését. 

Sokkal nagyobb és hosszabb utazásokat tett mint 
Darwin, s ez utaknak módfelett gazdag eredményeit 
több érdemes munkában tette közzé. Új-Guinea tájékán 
nyolc esztendeig kutatott, valamint a maláji szigettenge-
ren. Mint természettudós Darwinnal vetekedhetik, mint 
filozófus kétségkívül fölülmúlja. Legújabb immár 
harmadik kiadást ért könyvét 88 esztendős korában 
irta, a mi egymaga páratlan tünemény. 

Ainde Wallace könyvét nemcsak szerzőjének egyé-
nisége teszi nagyérdeküvé. O azt bizonyítja nagy appará-
tussal megirt könyvében, hogy e világ csodái, melyeket 
ékesen szóló nyelven elénk tár, okvetlenül megkövetelik, 
föltételezik először «a teremtő hatalmát, a mely úgy 
alkotta az anyagot, hogy a csodák lehetségesek legye-
nek; továbbá az igazgató szellemet, a melyre azon 
lolyamatban, melyet növekedésnek hívnak, minden 
lépésnél szükség van ; végre megkövetelik, föltételezik a 
végső célt, az egész hatalmas élet-világ (life-world) 
létezésében és a geologiai évezredek folyamán végbe-
ment fejlődésében egyaránt. Ez a cél, a mely egyedül 
képes világot vetni a fejlődés módjának titkaira, nem 
egyéb, mint az ember kifejlődése, ki az életfejlődés 
egész világfolyamatának koronázó terméke ; ő az egye-
düli lény, a ki bizonyos terjedelemben felfogja a 
természetet és megérti, a ki felfogja és előre meg-
határoza, kijelöli saját cselekvése módját ; a ki érté-
kelni tudja a működésben lévő rejtett erőket és moz-
gásokat és levezeti mindezekből egy legfőbb és ural-
kodó szellem, mint szükséges okuk, létét». Wallace maga 
kiemeli, hogy könyvében iparkodott összegezni és tel-
jessé tenni a Darwin-féle kifejlődési elméletre vonatkozó 
félszázados gondolkodását és munkáját. «Több irány-
ban kiterjesztettem, úgymond, az elmélet célját és alkal-
mazását és megmutattam, hogy az képes megmagyarázni 
az élő lények sok olyan tüneményét, melyeknek ma-
gyarázata eddig lehetséges nem volt. E tünemények : 
az állatok és növények széloszlása, a madarak költö-
zése, a rovarok színezete és némely rajzai. De ezen és 
egyéb hasonló témák megértetésén kívül könyvemnek 
legkiemelkedőbb jelentősége az, hogy én azon alapvető 
problémák bár népszerű, de egyúttal kritikai tárgyalá-
sába is belebocsátkozom, melyeket Darwin szántszán-
dékkal kizárt könyveiből, mint az ő vizsgálódásának 
célján kívül esőket. És ezek az élet természete és okai s 
különösen annak legalapvetőbb és legtitkosabb képes-
ségei : a növekedés és nemzés.» Némethy Gyula dr. 

* 

A ké t D a r u t e s tvé r . Irta Kriston Endre. (Egri 
népkönyvtár legújabb kiadványa.) Eger, 1911. 44 1. 
Ára 20 fillér. 

Az az egykor hires Luga László-féle népies stilus 
még nem halt ki Egerben. A jelen füzetke mint a nép-
nek szánt olvasmány bizonysága ennek. Népies, kedves, 
a magyar nép eszejárása szerint való. Ugy megmagyarázza 
neki egy kis falusi történet keretében a szociáldemo-
kráciát, hogy az soha el nem felejti. Nagyon megkapó 
János gazdának a falujában meghallgatott szocialista 

népszónoknál Budapesten tett látogatása és tapasz-
talatai. Igy kell a népnek írni, ilyen füzeteket kell a 
nép között terjeszteni, hogy észhez kapjon. d. 

P. S zak asz . Nehéz dolog arról írni. Telefot 
Pf. Fre iburg . Legyen szíves a nyomtatandó példányok 

számáról, valamint arról is értesíteni, mit tegyen velük a 
nyomda ? 

F. Budapest . Mennyi félre- és hozzánemértés játszik 
ebben a kérdésben, szinte bámulatos. Olvassa el figyelmesen 
Braig művét : Der Modernismus und die Freiheit der Wissen-
schaft. Freiburg, 1911. 58 oktáv lap. 90 fillér. Tanult fejnek 
szépen megírt műve ez, mely kimutatja, mennyire téves, 
sőt egyenesen mennyire tudományellenes az egész «moder-
nizmus», vagyis a kath. vallás ellen irányuló tévedéseknek 
ez a szokatlan kollekciója. 

I. Budapest. Nemcsak hogy olvastam, de fölötte csodál-
koztam is Bókay Árpád szabadkőműves nagymester a mult 
héten »Az Est»-ben megjelent nyilatkozatán Polónyi beszédé-
ről. Bókay szerint Polónyi «maga mondta, hogy a szabad-
kőművesek közé tartozott és így tudnia kellett volna azt is, 
hogy a fogadatom, a mit letett, egész életre szól. Hogy foga-
dalmát és tegnapi felszólalását lelkiismeretében miképen hozza 
rendbe, az az ő egyéni dolga». No lám ! Akárcsak egy szer-
zetesről volna szó. És ezek az urak hányszor mondták zsar-
noknak az egyházat, hogy papjait egész életükre köti le. 
Ők meg ugyanazt teszik és pedig lelkiismeretben — testvé-
reikkel, azzal a kis különbséggel, hogy a pap Istennek köti 
le magát, a szabadkőmives meg — Bókay Árpádnak. 

Protes táns Egyház i é s I skola i Lapnak. Az még 
sem járja, hogy valaki folyton ismételjen egy történelmi 
állítást, a nélkül, hogy csak jelét is adná, hogy azt a kérdést 
tanulmányozta is. Igy midőn már nem tudom hányadszor 
ismétlik, hogy: «Az államhatalom egykori birtokosai, kirá-
lyaink nagy kiterjedésű birtokokkal ajándékozták meg a 
r. kath. egyházat. Nem magántulajdonaikat, hanem az állam 
birtokait adták oda, különböző ellenszolgáltatások : hadviselés, 
igazságszolgáltatás, iskolázás stb. fejében», — történelmi 
járatlanságukról állítanak ki bizonyítványt. Nem ismerik az 
Árpádok korszakát s nem olvastak el egy alapító oklevelet 
sem. Az Árpádok családi javaikból s «lelkük üdvösségére» 
adományozták meg az egyházat. A hadviselés nem az ado-
mányozás, hanem a főnemesség cimén hárult az egyházra, 
mely javait soha se vonta el a közszükségletektől. Midőn a 
bandériumok, végvárak stb. megszűntek, a püpöki kar ismétel-
ten nagy összegeket, milliókat, tett le pl. Mária Terézia alatt s 
utoljára a Bach-korszak alatt a vallásalapba. Kérem, kutas-
sanak, tanuljanak már egyszer s ne beszéljenek a levegőbe ! 

Kérjük az e lőf izetés i pénzek sz ives beküldését . 

TARTALOM. Az újszövetségi kánon és a keleti 
egyház. II. (Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól. — A nuditások 
jogosultsága a művészetben. Ferdényi Kálmán dr.-tól. — 
Hotbauer sz. Kelemen élete alkonyán. XV. Breznay Béla 
dr.-tól. — Tudományos cabaret. Hajós Szaniszlótól. — 
A görög egyház böjti fegyelme. Rusznák Miklós dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y —la-tói. — Tájképek. II. Raj-
zolja Mester. — Irodalom. Reinhold : Der alte und der 
neue Glaube. Madarász István dr.-tól. — P. Felix szo-
ciális konferenciái. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Wal-
lace : The World of Life. I. Némethy Gyula dr.-tól. — 
Kriston : A két Daru testvér, d.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca W. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik -- július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12.- D U D E K J Á N O S dr. 
KÖVKTKMI TANÍK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Gladius pontificalis. n.) 
A veszprémi kathedralisnak van egy igen érde-

kes, bő és részletes régi leltára, melyről Fehérpataky 
László állítja, hogy a hazában ez a legteljesebb és 
legrégibb eredeti kincstári leltárak egyike. 1429—1437. 
években készült. Rozgonyi Simon püspök iratta. 
Fehérpataky mondja azt is, hogy kevés leltárunk 
van, mely korra nézve ezt megelőzné. Sőt gazdag 
tartalmával, leírásának pontosságával és az egyes tár-
gyak provenienciájának feljegyzéseivel értékre nézve 
nem egy tekintetben fölülmúlja valamennyit.1 Ék-
szerek, drágaságok és egyházi szerek címen találunk 
165 darabot; egyházi öltönyök, ruhaneműek, szőnye-
gek és drága szövetekben felsorolt 352 darabot; 
könyvet pedig összesen 171 példányt említ. A tárgyak 
leírása pedig olyan, hogy a művelődéstörténetnek 
nem csak számban, hanem a legapróbb részletek-
ben kiterjeszkedő tárgyalási módjában is becses és 
kiváló; mert számot ad arról is, honnét és hogyan 
került a leltárba, ki használta, hogyan veszett el és 
került meg újra egyik-másik példány és hogyan 
pótolták az elkallódottakat és elveszetteket. 

Nevezetes még az is, hogy ez a leltár világos 
nyomát adja annak is, hogy előtte más leltárak sze-
repeltek, hogy korábbiakról leírták, kiegészítették, 
kiigazították és kitöltötték. így azt írja leltárunk egy 
kandelabrunról, hogy «non est repertum», nem ta-
lálják meg. Egy infuláról, hogy jelenleg hiányzik 
róla 18 kis ezüst csengetyű ; a notes a margón pedig 
így szól : de most már 30 darab hiányzik. János 
püspök egy ezüst ostyatartójáról azt mondja a leltár 
utóirata : Simon püspök vitte magával (bérmautra). 

Ebből világos, hogy Rozgonyi Simon leltára 
visszanyúl a XIV. és XIII. századba is, tehát azon 
időpontig, mikor az erőszakosan és vadsággal fel-
dúlt és kirabolt veszprémi kathedrális az 1276-iki 
restaurálás után ismét összeszedte magát és rendbe-
hozta újra felszerelését. 

Az egyik gladius pontificalis, főpapi kardunk 
ezen leltárban szerepel. 

A másik főpapi kardról nincs leltári feljegyzé-

1 Tör. Tár. 1886. 553. 1. 

síink, bár majdnem teljes lajstromát bírjuk azoknak 
a tárgyaknak, melyeket az 1540—1550. évközekben a 
török elől Sümeg és Sopron várába, későbben Bécsbe 
szállítottak, csak egy-egy kisebb része került zálogba 
Chorom Andráshoz, devecseri és későbben sümeghi 
kapitányhoz. Annak katalógusát nem ismerjük. De 
megőrizte a főpapi kard emlékét és a pápai ado-
mányt sok forrás és biografikus munka, valamint 
Beriszló Péter püspök életrajza.1 

Ezen kívül van még egy harmadik főpapi kard-
ról tudomásunk, melynek emlékét a kathedrális régi 
leltárában szintén nem találjuk, de megvan egy királyi 
oklevélben. 

Csák Péter nádor szörnyű pusztítása és öldök-
lése után 1276-ban Széchi Pál veszprémi prépost 
bemutatja Rákoson IV. László királynak a veszprémi 
bazilika veszteségének hiteles lajstromát. Ebben 
nincs meg a gladius pontificalis emléke, mert már 
előtte való évben kiemelték a kincstárból. Kun 
László ugyanis 1275-ben járt Veszprémben. Pénz-
szükségben lévén, a kathedralis kincstárában levő 15 
márka aranyport (aurum pulverisatum) és az igen 
értékes, 50 márkára becsült kardövet elvitte. A hozzá 
való kardról nincs említés; vagy ott maradt, vagy 
elkallódott. 

Hogy a fiatal király nem ajándékképen kapta, 
bizonyítja mentegetőzése a későbbi rekompenzáció-
ban : «Quia autem rem Deo dicatam sine grave in-
juria in usus profanos nefas esset convertere, nisi 
plene refundatur et utilius compensatur: idcirco 
quamdam terram castri regii zaladiensis, Zerenthe 
vocatam, contulit ecclesiae vesprimiensi.2 

Az önkényes konvertálást tehát recompensálni 
kellett. 

E három kardról akarunk egyet-mást elmondani. 
Nevezetesen, mit keres a kard az egyházi kincstár-
ban, illetőleg a templom értékes felszerelésének szen-
telt eszközei közölt? Mért nevezik az okmányok gla-
dius pontificalisnak, főpapi kardnak? Honnét szár-
maznak, milyenek voltak, miért kapták és hová let-

1 Mon. Eccl. Vespr. Bev. 234. 1. Beke Epp. V. H. II. 
203. 1. 

Cod. Dipl. V. II. 265. 
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tek e kardok? Mindmegannyi érdekes kérdés, mire 
megfejtést keresünk. 

Mindenek előtt a helyzetet tisztázzuk. Magyar 
alkotmányunk szerint a főpapság is köteles a hon-
védelemre. Szent István világosan megjelölte a nem-
zeti hadsereg állományát és feladatát. «Honvédelemre 
köteles minden nemzeti szabadságban, személy- és 
birtokjogban élő magyar». Tehát az alkotmány ke-
belébe fölvett és a nemesség minden jogával része-
sített magyar főpapság is. Mert az országhatalomban 
való részesülés, személyszabadság és birtokjog el-
választhatatlan kapcsolatban volt a honvédelmi köte-
lezettséggel. És ebben oly következetes volt alkotmá-
nyunk, hogy ezen jogok minden birtokosát, fejedel-
met, főurakat, főpapságot és nemeseket egyenlően 
kötelezett a személyes hadiszolgálatra. Sőt a szemé-
lyes hadikötelezettségen kívül a főnemesség és fő-
papság, birtokának arányában, bizonyos számú vité-
zeket is tartozott állítani és a királyi zászló alá 
vezetni. Ezek, mondja Horváth Mihály, voltak az 
illetők zászlóaljai, melyeknek ruházatáról, hadi fel-
szereléséről és élelmezéséről gondoskodni tartozott 
az ország jogaival felruházott mágnás és főpap. 

Hogy ez így volt századokon át, mutatja hazánk 
történeteinek számtalan lapja. Utalunk a muhi pusz-
tán és Mohácson elesett főpapokra. A vitéz Ugrin és 
Mátyás érsekek, Gergely győri, Rajnald erdélyi, Jakab 
nyitrai, Evádius bácsi püspök, Albert esztergomi fő-
esperes, Miklós szebeni prépost a Sajó mellett vér-
zett el. Mohácson szintén Tomory és Szalkay érsek 
és 5 püspök esett el. 

A veszprémi püspökök között is volt sok bátor 
katona és kardforgató vitéz. így Róbert püspökről 
tudjuk, hogy II. Endre őt választotta ki arra, hogy 
sógorát, Bertholdot, a kalocsai érseket, a megölt 
Gertrud királyné fivérét, személyében védje és az 
ingerült ellenséges népen át az ország határáig 
vezesse. II. Pál püspök a rakoncátlan kunokat 
nyomta el, németujvári Péter püspök pedig hires 
hadakozó volt Iván bátyja hadiszolgálatában, de másutt 
is. Zalaházi Tamás püspökről is tudjuk, hogy a 
mohácsi veszedelem előnapján külön királyi levelet 
kért, mely bizonyítja, hogy ő királyi rendelet folytán 
nem jelenhetett meg Mohácson a táborban, mert a 
királyné őrizetét bizták rája. A legnagyobb hősről 
és hadvezérről, Beriszló Péter püspökről még többet 
fogunk hallani, mert egyik főpapi kardnak hőse 
maga a püspök. 

Igaz, hogy ez a katonáskodó püspöki szerep 
nem áll tiszta keresztény alapon. Van még benne nyers 
és vad vonás, mely a keresztény békességgel, szeretettel 
és türelemmel ellenlábas. Urunk Jézus Péternek azt 
mondta, tedd kardodat a hüvelyébe, mert a ki 
karddal él (igazság híjával), kard által vész el. Ez 
a meggyőződés ki is fejeződött Tamás spalatói fő-
esperes iratában, mikor a nép bámulatát rajzolja a 
sok magyar katona-püspök láttára, ki Béla király-

lyal a tengerpartiba menekült az üldöző tatár elől. 
«Az egyházi méltóság viselői a népeknek kegyesimád-
sággal sokkal többet használhattak volna, mint fegy-
verbe öltözködve a világiak táborában romlásba ro-
hanni büntetésül».1 

De hát így volt ez a középkorban mindenütt, a 
hol a püspökségeket a földbirtokra fektették. A föld 
védelme mindig első sorban a tulajdonost illette. 
Szent István sem tehetett másképen, mert ő még 
szelídíteni is akarta a nyers erkölcsöket. Látta a 
német és francia uralkodóknál a harcoló főpapokat. 
Már a pozsonyi csatában is hadakozott egy sereg 
főpap. A mit szintén rossz néven vett még az ós 
germán közvélemény is, mert gúnyosan mondta : 
Episcopi quam plurimi, illorumque superstitiosa 
superbia crudeliter occisa est.2 

Ez az állapot azonban a török világban meg-
szűnt. És bár a személyes katonai szolgálat alól fel-
mentették a főpapságot, a bandériumokat még a 
francia háborúban is ki kellett állítani vagy meg-
váltani a katonai terheket. 

A főpapi kard tehát régente lényeges része volt 
a veszprémi püspök felszerelésének és így nem le-
het csodálni, hogy az egyházi kincstárba, a szent 
békesség eszközei közé, az öldöklő kard is került, 
sőt ott még nevezetes szerepe is akadt. 

És milyen is volt ez a főpapi kard? Alakjára nézve 
ezeket kell megjegyeznünk. A magyar kard alakja 
kezdettől fogva csakis görbe kard. Az uralaltái összes 
népek ezt a formát használják most is. Kivétel csak 
a lengyel, ki hosszú időn ál, mint a magyarnak 
fegyvertársa, barátja és szomszédja, szintén görbe 
kardot használ. Európába a húnok hozták, későb-
ben az avarok, bolgárok, kunok, törökök és tatárok. 
Az árja népek mindig egyenes pengéjű kardokkal 
hadakoztak. Már a rómaiak és görögök is. A latinok-
nál az ensis az egyenes, vágó fegyvert képviselte, a 
gladius az egyenes döfő és vágó kardot. A görögök-
nél Kzifosz-nak nevezték az egyenes kétélű kardot, 
Machair-nak az egyenest és egyélűt. A typus meg-
maradt mainapig az illető árja és uralaltái nemzeteknél. 

A háborúban, hadi célra nálunk tehát a görbe 
kard járta és azért a díszkard, mint vitézségi kitün-
tetés, szintén görbe kard volt. De mint hatalmi jel-
vény már az egyenes kard, a pallos szerepel. így a 
koronázási kard egyenes kétélű, pallos alakú és egye-
nes, a jus gladii simboluma, a pallósjog, a főbenjáró 
ítélkezés hatalmát kifejező jelvénye. Sőt a középkori 
nagy urak és olygarchák sírkövein található pallos-
alak is arra vezethető vissza, bár későbben mái-
minden lovag használta. 

Főpapi hatalmi jelvény gyanánt, még ha harcoló 
püspökök és hadvezérek voltak, (Tomory, Beriszló), 
a pedum, a pásztorbot szerepel a címeren és sír-
emléken. 

1 tíalics Egyh. Tört. I. 318. I. 2 Annal. Allemanici. 
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Ezek szerint tehát a gladius pontificalis általában 
egyenes pallos, ha kitüntető jelvénye a vitézségnek 
és hadiszolgálatnak. I)e nálunk görbe kard, mert 
ez a mi tipikus fegyverünk. Egyenes nálunk csak 
akkor, mikor külföldi hatalmasságtól kapja a magyar, 
mert a külföld képviseletében jelenik meg nálunk. 

Ádám Iván. 

Vegyesházasok gyónási ßeloldozása. 
Sok baj van a vegyes házasságokkal, különösen 

túlnyomó protestáns lakosság közepette, a hol dédel-
getjük, védjük, mint a melegházi virágot, a katholi-
kusokat jó és bal eredménnyel. Most a húsvéti idő-
szakban ők is, mint jó katholikusok, legalább egyszer 
évente járulnak a szent gyónáshoz s bár nem mint 
itélő biró, de jóságos atya ül a gyóntató, mégis ember 
legyen a talpán a lelkiatya, hogy helyesen alkalmazza 
a prudencia pasztorálist, hogy ne legyen túlszigorú, 
a mivel nemcsak lelkét, de esetleg az illető családját 
is eltaszíthatná magától; de ne legyen engedékeny 
se ott, a hol a kath. egyház, mint Jézus tanának 
őre, nem engedhet, — hogy erélye által észretérítse 
a tévelygőket. Mert egy feloldozást nem nyert bűnös, 
a ki nem volt föloldozható, inkább látja maga előtt 
örök kárhozatát, mint a könnyelműen feloldozott, ki 
elbizakodva, máskor is azzal ámíthatja magát: a 
gyóntatónak fel kell engem oldoznia, mert attól tart, 
hogy elpártolok a kalh. egyháztól. És nem javul, 
talán még elbizakodott abb lesz. Mit értél el az ilyen-
nel? Helytelenül eljárva, magadat és őt is halálos 
bűnnek teszed ki s így az örök kárhozatnak, a 
melytől se tudatlanságod, se túlengedékenységed nem 
lesz képes őt kimenteni. 

A vegyesházasságokon itt azokat értjük, midőn az 
egyik fél katholikus, a másik megkeresztelt protes-
táns, lutheránus, kálvinista, baptista, vagy máshitű 
a 300-nál is több ú. n. keresztény felekezetek közül. 

Feloldozható-e az ilyen vegyes házasságban élő 
katholikus fél? 

Hogy feloldozható legyen, tudni kell, vájjon érvé-
nyes-e a házassága ? 

Érvényes természetesen, ha a házasfelek kath. 
templomban esküdtek és ha a kath. és nem kath., 
illetőleg protestáns fél a kath. egyháznak tett Ígéretük-
nek eleget tettek. Nagyobb gond fordítandó akkor, 
ha a házasság nem a kath. templomban, hanem a 
protestáns pásztor előtt köttetett volna, mert az ilyen 
vegyesházasságok csak Német- és Magyarországban 
érvényesek, Amerikában, Ausztriában, Francia-, Olasz-
stb. országokban a protestáns pásztor előtt kötött 
vegyes házasságok kath. szempontból nem érvénye-
sek, ha mindjárt a felek, vagy a világi hatóság há-
zasságnak nevezi is, ők nem házastársak. 

Magyar- és Németországban a prot. pásztor előtt 
kötött veg3res házasságok kath. szempontból csak akkor 
érvényesek, ha a felek között semmiféle bontó házas-

sági akadály, vérrokonság, sógorság stb. nincsen. így, 
ha unokatestvérek vagy sógorságban levők egybekel-
tek prot. pásztor előtt, ezek szerintünk nem házas-
társak, mivel ezen akadály alól felmentvényt a kath. 
egyháztól nem kértek, nem is kaptak. 

A prot. pásztor előtt végzendő esketés előtt a. 
katholikus fél, mivel tiltott cselekedetet akar véghez 
vinni, föl nem oldozható, annál kevésbbé, mivel az 
ezen házasságból születendő gyermekeinek, vagy leg-
alább egyik nemének katholikus neveléséről a há-
zasság kötésével lemond ; különben ez majdnem az 
egyedüli ok, a miért a prot. pásztor oltalma alá 
futnak. Tehát az ilyen katholikus fél nem nyerhet 
gyónási föloldozást? Ha eláll a kötendő házasságtól, 
vagy ha a kalh. templomban esküszik, igen. De ha 
házasságát a prot. pásztor előtt kötötte meg? A ki 
megvetve egyháza elveit, vétkezik, annak bűnhődnie 
kell, tartson tehát bűnbánatot, legalább olyat, hogy 
belátva botlását, a saját nemebeli fiú vagy leány-
gyermekeit jó katholikusokká neveli, a nem katho-
likus házastársát és a nem kath. gyermekeit a katho-
likus egyház iránt fogékonyakká teszi teljes igyeke-
zetével, imával, böjttel, jó, katholikus példás élettel 
s nemcsak ígérettel, de tettel is; akkor, de csak 
akkor oldozható föl és részesíthető a többi szent-
ségekben. 

A vegyes házasságban élő oly kath. fél ellenben, 
a ki a házasságkötés alkalmával a születendő gyer-
mekeit reversálissal odaígérte a prot. pásztor hité-
nek, mit kívánhatna a kath. egyháztól ? Ha jóvá 
teheti árulásszámba menő bűnét és jóvá is teszi, de 
ismét mondom : nem pusztán szóval, hanem teltei 
is és ha kellő bűnbánatot tart, úgy föloldozható, bár 
ez a mai korban nagyon nehezen megy. Ha nem 
teszi meg, föl nem oldozható; különösen ha egyál-
talán semmiféle igyekezetet sem mutat legalább a 
saját nemebeli gyermekeinek kath. nevelése tekinteté-
ben, ügy még a halálos ágyon sem oldozható föl, 
miután minden nyilvánosan bűnös cselekedet, az 
egyház nyílt megvetése, nyilvános megtérést kiván s 
míg ez be nem következik, bűnbocsánatot nem 
nyerhet és föloldozásban sem részesülhet. Itt nem 
alkalmazhatjuk azt: mundus vult decipi, ergo deci-
piatur, mert mi nem a földnek, hanem az égnek 
szolgálunk és a szentségeket hiábavalóan ki nem 
szolgáltathatjuk akkor, a mikor nem látjuk a bűn-
bánat cselekedeteit. Csak azért látni el valakit szent-
ségekkel, hogy kath. szertartás szerint legyen el-
temethető, vagy hogy az emberek kimentsék bűnös 
hanyagságától s azt mondhassák : szentségekkel el-
látva halt meg, ez nem lehet elegendő ok. 

Ezek szemmel tartásával meg nem történhetik, 
hogy egy katholikus ember gyónási föloldozásban 
részesüljön, a ki pogánnyal, zsidóval, unitáriussal 
lépett házasságra; vagy ha Amerikában, Ausztriában, 
Francia-, Olasz- stb. országban prot. pásztor előtt 
lépett házasságra ; vagy ha Magyar- és Németország-
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ban prot. pásztor előtt bontó akadállyal kelt egybe; 
végre az se, a ki mindkét nembeli gyermekeit rever-
sálissal a prot. pásztor hitének biztosította. 

Plébános. 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán, (xvi.) 

Ha valahol Hofbauer szent Kelemen atya élete 
folyásában, itt e helyen lehet alkalmasan fölvetni a 
kérdést, bog}' íme mire képes az Isten és csak az 
Isten forró szeretetének szentelt keresztény ember 
alázatos önfegyelmezése, önuralma?! Istentől sugallt 
önuralmas ember el nem bukik soha ! Az Istenre 
hallgató, Istennek engedelmes ember sikerről sikerre, 
diadalról diadalra emelkedik.1 Az ily önuralomra 
nézve Hofbauer atya, különösen az itt ismertetett 
gyötrő és kihívó zaklatás idejében, a fensőbbséges 
lelki nyugalom, a hősi önuralom tekintetében időn 
és emlékezeten át élő, erős példát állított — ilyenre 
alázatosságában természetesen sose gondolva — ön-
magában.2 

Ue lássuk most már szentünk életének további 
folyását ! 

Bátran el lehet mondani, hogy Hofbauer atya 
földi élete — a mely most már alig nyúlt egy évnél 
valamivel tovább — a rendes és rendkívüli, a csodás 
és csodaszerű tények és események meglepően gyors 
váltakozójává alakult át. Bécsben létének a sorsa 
halálos ellenségeinek a kezébe kerülvén, ő nagyon 
jól tudta, hogy korára való tekintetből hiába kért 
ellenségeitől télenátra kíméletet. Mindennap várhatta 
és várta is a kiutasítást, a mely bizony, igazán nem 
sokáig váratott magára.3 

A dolog előbb ezűttal szintén egész a császárig föl-
ment. De most is szentünk ellenségei részéről igazi 
ördögi virtussal, vagyis cégéres cselfogásokkal. Szentünk 

1 A kinek Isten törvénye nz ő akarata, annak minden 
igyekezete sikerül, «omnia, quaecunque faciet, prospera-
buntur». Ps. 1 ; 2, 4. — «Vir obediens loquetur victoriam.» 
Prov. 21, 28. 

2 «Noch auffallender ist, írja Innerkofler lib. 1., dasz er 
(Hofbauer atya) trotz der verzweifelten Lage — seiner selbst 
ganz Herr war. Don Pajalich, der doch ständig um ihn war, 
schreibt (Erinn. § 110.): «In vier Jahren, seit ich ihn kennen 
gelernt hatte, habe ich ihn immer sich gleich gesehen und 
sein Auszeres viel mehr zu einer bescheidenen Freude ge-
neigt in den verschiedensten glücklichen und unglücklichen 
Ereignissen. Soviel ist wahr, dasz ich von allen diesen 
letzten Widerwärtigkeiten, die dem Manne Gottes zustieszen, 
in seinem äuszeren Benehmen auch nicht das Geringste 
bemerkte und nur mit der Zeit aus dem Munde der übrigen 
bin ich zu ihrer Kenntnis gelangt.» 

3 De mindenekelőtt Sabelli atya vette el meggondo-
latlan locsogásáért szentünk ellenségeinek kezéből — «méltó 
jutalmát». (Innerkofler, 776. I.) Megkapta az útlevelet a 
«szabálytartó rendházba», Valsaintebe, de egyúttal azt a 
parancsot is, hogy három nap alatt pusztuljon Ausztriából. 
«Am 17. Jänner 1819 reiste er von Wien ab. P. Stark bezog 
nun dessen Wohnung (Sabelli helyett Stark lett szentünk 
«titkàr»-ja) im dritten Stock.» 

esküdt ellenségéi minden valószínűség szerint ez eset-
ben is Cseh- és Morvaország, szentünk szülőföldje 
kancellárját, Sauran grófot menesztettékacsászárhoz, 
a ki előtt bizonyára nem mulasztották el föltárni — 
mélyen hallgatva természetesen a bizottsági eljárás 
önkényességéről — a házkutatás eredményét, ráfogva 
Hofbauer atyára a felségsértés lelkületén kivül még 
azt is, hogy ő most már maga önként kér engedel-
met, hogy Amerikába távozhasson. A jólelkű feje-
delem, a kit ennyire félrevezettek, az előterjesztésre 
ezt válaszolta: «Ha Hofbauer atya önként akar menni, 
az ellen nincs semmi kifogásom, de mint hazánk-
fiát nem utasítottam volna ki őt.»1 

S csodák csodája! Mit gondolsz nyájas olvasó, 
a fejedelmi nyilatkozat, mely a kiutasításnak még 
gondolata ellen is tiltakozott, mire Hofbauer atyá-
hoz érkezett, vájjon mivé változott á t? Hihetetlen 
dolog! Kiutasító parancsolattá!2 

Breznay Béla dr. 

A keresztények munkaélete JVagy JÇonstan-
tinus előtt. (vu.) 

IV. 
A N. K o n s t a n t i n u s e l ő t t é l t k e r e s z t é n y e k m u n -

k á j á r ó l á l t a l á b a n . 

Az eddig mondottak aligha elégíthetik ki jogo-
sult kíváncsiságunkat, mert általánosságok keretei 
között mozognak s nem nyújtanak eléggé beszédes 
képet. Kiegészítésükre legtermészetesebb módnak kínál-
kozik az első századok munkaéletének lehető meg-
világítása. Mielőtt azonban a részletekre, vagyis egyes 
foglalkozásokra térnénk, lehetetlen bizonyos általános, 
de nagyon is szükséges megjegyzéseket előre nem 
bocsátanunk. 

1. A kereszténység nem jelentett az egész vona-
lon és mindenben megnyilatkozó változást. A keresz-
tények hitükben és erkölcseikben különböztek a 
pogányoktól, de egyebekben, tehát a földi élet által 
szükségessé tett hivatásos foglalkozásaikban is, lénye-
gesen eltérő képet nem mutattak. A munkába űj 
szellemet öntöttek, de régi foglalkozásokat csak kivé-
telesen mellőztek s új foglalkozásnemeket csak kisebb 
mértékben alkottak. A hivatásos munka terén nagy-
ban és egészben a fennálló viszonyok megmaradtak. 
Láttuk már Tertullianusnak ezt igazoló szavait (Apol. 
42.). 0 előtte a Diognetoshoz írt levél szerzője ugyan-
ezt domborítja ki: «A keresztények sem földben, 
sem nyelvben, sem szokásokban nem különböznek 
más emberektől. Nincsenek külön városaik, nem 
beszélnek szokatlan nyelven, nem élnek különcködő 
életet . . . Görög és barbár városokban lakva, amint 

1 «Wenn P. Hofbauer freiwillig gehen will, habe ich 
nichts dagegen ; aber als Landeskind hätte ich ihn nicht 
ausgewiesen». Innerkofler, 776. 1. 

2 «P. Hofbauer erhielt schriftlich den Befehl, Österreich 
zu verlassen. So erzählt Pajalich 1. c. §. 104.» Innerkofler, id. 1. 
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kinek-kinek életsora hozza és az ott lakók életmód-
ját követve ruházatban és élelemben s egyebekben, 
bámulatos és mindenki szemében hihetetlen életren-
det követnek. Hazájában mindegyikük zsellérmódra 
lakik, mindenben résztvesznek mint polgárok és mégis 
mindent úgy szenvednek, mint idegenek» stb. (Ad 
Diogn. 5; RF1. I, 74 k.) 

A munkaélet terén a kereszténység mégis for-
dulatot jelent, melyet főkép a kézimunka megbecsü-
lése, példaként való előírása és szorgalmazása árul 
el. Mikor mi ma, a kézimunka becsületének idejé-
ben, aggódva keressük az Uj-szövetségnek idevágó 
helyeit és sz. Pálnál örömmel meg is találjuk: ne 
feledjük, hogy a mi ma nekünk megnyugvást ad, az 
akkoriban a műveltek köreiben botránkozást okozott. 
A klassikusokban képzett római idegenkedve, sőt 
aggodalommal olvasta ezeket a szavakat, mert fiilébe 
csengtek azoknak ellenkező nézetei, a kiket mint 
irodalmi nagyságokat tisztelt: Horatius gúnyai a pisz-
kos szegénységre, Apulejus undorító leírása a rab-
szolgák ergastulurnáiról, Platon és Aristoteles éles 
különbségtételei a rabszolga és a szabadember között, 
Platónnak megvetése a mérnökök, Aristotelesé a 
hangszeres zene, Cicero kicsinylése a mesteremberek, 
művészek és boltosok iránt. A közéletben is azt látta, 
hogy a művelt ember még vallásos szertartásainál is 
elkülönzi magát holmi mesteremberektől s az író 
bocsánatot kér, ha velők foglalkozik.1 A keresztény-
ség már szentirataiban is máskép itélt, a keresztény 
gyakorlat pedig egészen újat mutatott. A kézimunka 
megszentelt, a ker. hitközség nagyobb része rabszol-
gákból, földművesekből, kézművesekből, iparosokból 
áll ; a vallás jótéteményei tekintetében nincsen különb-
ség rabszolga és szabadember között ; az egyházi 
gyülekezetben a rabszolga megkeresztelt hívő, sőt 
előljáró és püspök lehet, míg a szabadember esetleg 
csak katekumén vagy egyszerű hivő ; a szentáldozás-
nál és az esetleges szeretetlakomáknál leomlott min-
den válaszfal ; a sirkövön nem pompázik a rang, 
de nem szégyenkezik a szolga-jelleg sem. Sokat tett 
a rabszolgaság enyhítésére a koráramlat és a Stoa, 
de még többet a kereszténység. Az ő eszméi, melye-
ket világra szóló hatalmas szervezetével az életbe 
átvitt, vérontás és társadalmi megrázkódtatások nél-
kül, évszázadokra nyúló csendes forradalommal mun-
kálták meg mai társadalmi rendünk alapjait. Azáltal, 
hogy a munkás előtt nem hangoztatta a munkának 
egyszerűen kikerülhetetlen szükségességét, hanem rá-
mutatott a munkának erkölcsi jelentőségére, a szük-
ségből erényt csinált; azáltal, hogy a munkást nem 
uszította munkaadója és ura ellen, hanem őket, mint 
testvéreket egymás mellé állította, térdeltetle és ültette 
vallási összejövetelein, a munkának nemcsak a mun-
kás, hanem a munkaadó személyében is lassankint 

1 Ratzinger. Az cgyli. szegényápolás tűrt. 1886. I. passim; 
II. 16—17. Egyéb példák Allard, Esclavage, Diet. Apol. 1767—8. 

becsületet szerzett. A mit a szociálisták erkölcsi és 
vallási ideológiáknak és eszmei felépítményeknek 
szeretnének csak címezni, voltaképen mélyen járó és 
teremtő erőknek bizonyultak, a melyek többet tet-
tek a társadalmi rend javítására, mint minden más. 

Ezenkívül a kereszténység új munkafajokat is 
teremtett. Megteremtette első sorban Isten szolgála-
tának fogalmát, vagy legalább is ezt a fogalmat a 
világon elterjesztette s neki milliókat meghódított. 
Ez a magasztos munkakör legkifejezőbb nevet nyert 
a Militia Dei, Militia Christi kifejezésekben, melyek 
egészen a szentírásig nyúlnak vissza : II. Cor. 10, 3 k. ; 
11, 8 ; Eph. 6,11 k. ; Philipp. 2, 25 ; I. Thess. 5, 8 ; I. Tim. 
6, 12 ; II. Tim. 2, 3 k ; 4, 7 ; Philem. 2. Az első századok 
keresztény írói igen sokszor élnek e képpel, kivált az 
üldözések idején és aszketikus vagy szónoki szem-
pontból néha remek allegóriákat építenek alapján: 
Róm. Kel. (I. Cor. 37), az u. n. II. Kelemen-levél (7), 
Minuc. Eelix (Octav. 37), Terlullianus (De orat. 19; 
Exhort, ad mart. 3), Cyprianus (De mortalitate 2; 
De laps. 2; ad Donatum passim; ep. 15, 1; 58 
passim) stb.1 

De más keresztény munkafajokat is kell említenem. 
Ezek részben egészen új foglalkozások, részben régi fog-
lalkozások számára nyitott új területek. Ilyenek voltak 
mindazok a szervek, a melyek az ősegyházban annyi ál-
dozattal és oly sikerrel fáradoztak a keresztény hit ter-
jesztésén (apostolok, próféták, tanítók, evangélisták 
stb.); a papság a maga különféle fokozataival; az a 
személyzet, mely az egyház világraszóló jótékony-
ságának, a szegényügynek, a betegápolásnak, a bebör-
tönzött vértanúk látogatásának, az özvegyek, árvák, 
aggok gondozásának, az elemi csapások idején való 
segélynyújtásnak, temetkezésnek stb. állott szolgála-
tában (diakonusok, diakonissák, özvegyek, szüzek, 
fossorok stb.); a másolók, a kik egyházak és magá-
nosok számára hozzáférhetővé lelték a szent könyveket 
s a keresztény irodalom termékeit ; az Írnokok, a kik 
néna meglepő arányokban közvetítették az összeköt-
tetést távoli egyházakkal; különféle munkások, kéz-
művesek és művészek, a kik a liturgia szükségleteit 
elegítették ki : kenyér, bor, olaj, tömjén, méz, tej (ez 
a kettő a keresztség után használtatott : inde suscepti 
lactis et mellis concordiam praegustamus Tert. De 
cor. 3.), templomépítés és berendezés, kathedra, oltár, 
kehely, egyházi ruhák stb.2 

1 Lásd bővebben Harnack, Militia Christi. 1905. 
2 Mi tartozott egy keresztény templom felszereléséhez a 

IV. század elején, mutatja a cirtai curatornak, Munatius Félix-
nek 303. máj. 19-ről szóló hivatalos jegyzőkönyve. A cirtai 
templom vagyonának elkobzásánál a templomban talált tár-
gyak leltára ez volt : két aranykehely, hat ezüstkehely, hat 
ezüstkanna (urceola), egy kis ezüstkatlan (cucumellum), hét 
ezüstlámpa, két nagy gyertyatartó (cereofala), hét rövid érc-
gyertyatartó lámpásokkal, tizenegy érclámpa láncokkal, 82 női 
tunica, 38 fátyol (mafortea), 16 férfi tunica, 47 női lábbeli, 
17 paraszt-kapucium (copia). Az itt említett ruhák egy része 
egyházi ruha lehetett, a másik rész pedig talán a szeretetlako-
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Ezekkel az új foglalkozásokkal szemben állottak 
mások, amelyekre keresztény munkás ritkábban vál-
lalkozott, és pedig vagy szorultságában vagy akkor, 
ha csak langymeleg keresztény volt. Ide tartoznak 
oly foglalkozások, a melyek a bálványozás, a babona, 
a cicoma, a feslettség és a kegyetlenség szolgálatában 
állottak. A keresztények zöme ezekre kapható nem 
volt, ámbár meglepetésünkre halljuk Tertullianustól, 
hogy voltak bálványkészítő keresztények, sőt még 
papokká is lettek (De idololatria 5. 6.). A többi fog-
lalkozások egyike-másika a keresztényre nézve adott 
alkalommal, üldözések idején, veszedelmessé vál-
hatott; másoknál közelfekvők voltak bizonyos er-
kölcsi kísértések, néha súlyos természetűek is, pd. 
bizonyos rabszolgák foglalkozásai; ismét másoknál 
(hivatalnokoskodás, katonáskodás) olykor kikerül-
hetetlen volt a bálványozás. Érthető tehát, hogy a 
gyöngédebb lelkűek és a félénkebb természetűek 
alkalomadtán szabadulni igyekeztek ilyen foglalko-
zásoktól, ha magukban véve tisztességtelenek nem 
voltak is. A történet azonban azt mutatja, hogy 
keresztények találhatók oly munkák körében is, 
a melyekre az említett jellegek legjobban ráillenek. 
Hogy a lelkipásztor aggodalommal nézte ilyen híveit ; 
hogy a rigorista néha kíméletlenül megszűkítette a 
keresztények munkaprogrammját: arra különféle 
példáink vannak. Alex. Kelemen is némely foglal-
kozásról keménvebl) szót ejt; de általában nemes 
mérséklettel és nagy lelki szabadsággal ír a külön-
féle foglalkozásokról. Tertullianus ellenben majdnem 
tabula rasat csinál. Ne feledjük azonban, hogy a 
munkát ő is tiszteli és csak bizonyos munkanemekkel 
szemben szélsőségesen aggódó. A közvélemény azon-
ban nem osztja az ő aggodalmait, amint magának 
Tertullianusnak érveléséből látszik (u. o. 5.). Ha a 
kereszténység szűkítette a munkakört, igen csekély 
mértékben tette és vele az erkölcsöt, vagyis az igazi 
művelődést szolgálta. 

Legtöbb bizonyságunk van a következő munka-
nemek tilalmazására : bálványkészítés (az ephesusi 
mesteremberek lázadása, Act. Ap. 19, 23 k ; Tertull. 
De idolol. 5.), magia (Act. Ap. 16, 16. k;Just . Apol. 
I. 14; íren. Adv. haer. I, 15 vers Marcus gnósztikus-
ról; Tert. Apol. 43; De anima 57; De idololatr. 9; 
Orig. C. Gels. I, 7 és hom. 8, 4 in Jesum Nave; 

máknál volt használatban. A könytárhelyiségben üres szek-
rényeken kívül egy ezüst oszlopfőt és egy ezüst lámpát talál-
lak egy nagy edény mögött ; a tricliniumban négy hordót és 
hat kádat (dolia quattuor et urcae sex) égetett földből ; ez 
utóbbiak bor, olaj, és talán gabona tartására szolgáltak. 
A curatornak magánházaknál a szentkönyveket is sikerült 
részben összegyűjtenie, szám szerint 29-et. Gesta apud 
Zenophiluni consularem, szent Ágoston Gaume-féle kiadása 
IX. kötetében col. 1106—7. Ujabb kiadása Ziwsa Optatus-
kötetében, 1&93. lb6-8 és GAM. 187. A Liber Pontificalis 
másik érdekes leltárt tartalmaz azokról az ajándékokról, 
melyekkel Nagy Konstantiniis szent Péter és Marcellinus 
római bazilikáját elhalmozta: 1. KA. 184. k. 

Canones Hipp.; Cone. Ancyr. 314. c. 21), illatszeres-
ség (Al. Kel. Paed. II, 8. 11), kockajáték (Apollonius 
a montanistákról Eus. H. E. Y, 18; Al. Kel. Paed. 
III, 11; Adv. Aleatores; Gone. Iiiiber. 306. c. 79), er-
kölcstelen üzletek (Just. Apol. I, 27; Alex. Kel. Paed. 
III, 3, leánykereskedés), a gladiatori és egyéb szín-
játékokban való részvétel (Al. Kel. Paed. III, 11 ; 
Tert. De spect.; Minuc. Felix, Oct. 12; Cypr. ep. 2: 
Novatian., De spect.; Conc. Illiber. 306. c. 62; Conc. 
Arelat. 314. c. 4. 5).1 Ezeket a foglalkozásokat rész-
ben ma is minden erkölcsös ember tilalmazni fogja; 
a többire nézve pedig ne feledjük, hog)' azok az első 
századokban valami egészen mást jelentettek és elfaju-
lásukra nézve mindig megvan a lehetőség, sőt ma 
is nem egyszer a lehetőségből szomorú valóság lesz. 

Zubriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 

(I.) 
I. Bevezetés . Machiave l l i : « i i i imici is g e u e r i s 

humani» . 
«Szeressétek a személyeket és irtsátok ki a téve-

lyeket» mondja a kath. Egyház ékessége, szent Ágoston. 
Még a legártatlanabbnak látszó tévelyeknek sincsen 
létjogosultságuk; reájuk is áll a kemény szó: non 
licet vos esse, — nem szabad lennetek. Ám ha van 
tévedés, mely árt, mely telve van ölő méreggel, ha 
van tévedés, mely nemünk szenvedéseit gyarapítja : az 
ilyen tévelyt ép úgy kell gyűlölni, mint a bajokat, 
melyeket okoz, eltiprása az emberiségnek érdeke. 

S ily természetű tévely a machiavellizmus. Irtsá-
tok ki a tévelyeket, de szeressétek a személyeket. 
Élő személyeknek szeretet jár, a holtaknak kegyelet 
és kímélet, — de mortuis nil nisi bene; ám a mi 
esetünkben nem lehet támadni a tévelyt anélkül, 
hogy hozzá ne nyúljunk szerzőjének, atyjának babér-
koszorújához, melyet elődeink oktalansága annak 
halántékai köré font. 

Még a XVIII. században is ezt a dicséretet vésték a 
hírhedt flórenci titkárnak sírkövére: Tanto homini 
nullum par elogium. Sőt még ma is annak tartják 
Machiavellit a politikában, a mi Galilei a fizikában 
vagy Newton a csillagászatban. Minden idők leg-

1 Vértanúink között találkozunk egy volt nyilvános sze-
méllyel, szent Afrával, és egy volt színésszel, szent Genesiussal. 
Afráról a Jeromos-féle martyrologiumon kívül két emlékünk 
van egy Conversio és egy Passió (ez utóbbi RAM. 482.). 
A Conversiót ma általában elvetik, a Passiót Duchesne és 
Sepp védték Krisch ellenében (EAL. 546.) — Genesiosról 
az ősi karfhagói kalendarium szól : (VIII) Kai. Sept. (aug. 24.) 
sancti Genesi mimi (Preuschen, Analecta, 1893. 125 ; Lietzmann, 
Die drei ältesten Martyrol. 1903. 7.); a Ruinartnál (312. 1.) 
található Acta azt mondja, hogy közvetlenül vértanúsága 
előtt a színpadon tért meg. Ha ez az Acta nem volna is hiteles, 
analógiái mégis arra mutatnak, hogy egy typusnak felel meg, 
amely mögött hasonló megtéréseket mint tényt kell észre-
vennünk. A hitelesség ellen nyilatkozott von der Lage 
(KAI.. 553 k ; BAL. II. 637.). 
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mélyebi) politikusának tartják, a ki fölfedezte ezen 
tudománynak és művészetnek örökérvényű törvé-
nyeit.1 

Nem nyúlnánk a meg nem érdemelt nimbuz-
hoz, hogyha az csak a személynek nimbusa volna. 
Ám ez a fény a személlyel együtt egy gyilkos tanítást 
is ragyog körül : itt tehát kíméletnek helye nincsen. 

Pole biboros a XVI. század második felében az 
emberi nem ellenségének nevezte Machiavellit. J. 
Novikow, nagynevű orosz társadalombúvár, így nyilat-
kozik: «A húnok királya, Attila, pusztító szélvész 
módjára tört be a római birodalomba. Véres útjait 
több százezer embernek hullája borította be. Méltán 
nevezték el tehát Isten ostorának. Ám mik Attilának 
öldöklései azokhoz az öldöklésekhez képest, a miket 
Machiavelli vitt végbe? Attila meghalt s halála után 
nem adott alkalmat több gyilkosságra. Ellenben 
Machiavelli eszméinek befolyása által, több mint 
három évszázadon át öldökölt. Ám sajnos, nagyon 
valószínű, hogy ezzel még nem szakadt vége a véreng-
zésnek. Sok munkába fog kerülni, míg megszüntet-
jük tanításainak befolyását. Hogy Machiavelli több 
bajt okozott, mint Attila, az nyilvánvaló dolog. S az 
emberek tudatlansága mégis azt eredményezte, hogy 
míg Attila nevét borzongással emlegetjük, addig 
Machiavellinek neve az emberiség nagy fiainak név-
sorába került.»2 

S vájjon, röviden szólva, miért bizonyult oly 
átkosnak Machiavelli tanítása? Azért, mert ez a tan 
igazolja és szentesíti a nemzetközi haramiaságot. 
Politikai zsiványság Machiavelli elölt is volt; ám 
minden józan ember rossznak, bűnösnek tartolta azt. 
De előállott Machiavelli s űj tant hirdetett, mely 
szerint politikai haramiaság nemcsak volt és van, 
hanem lesz is, sőt kell is lennie. Miért kell? Azért, 
mert Machavelli szerint ez egy örök változhatatlan 
törvény. O a tudomány nevében hirdette ezt a tör-
vényt és számtalan ember hitt neki. íme, ez a baj, 
ez az átok. A flórenci titkár a tudománynak nevé-
ben ajánlotta a gonosztevést, tehát annak a hatalom-
nak nevében, a mely előtt mindenki fejet hajt. 

Machiavelli első volt a politikai irók között, a 
ki a politikából az erkölcsöt kiküszöbölte. 0 előtte 
is voltak emberek, a kik politikai cselekvésükben 
az erkölcs szavára mit sem adtak. Machiavelli köny-
veivel aztán szentesítést nyert ez az eljárás, még 
pedig a tudomány szent nevében. A ki a politikában 
is becsületes eszközökkel akar dolgozni, azt Machia-
velli óta széltében naiv, sőt tudatlan embernek szo-
kás tekinteni. 

«Machiavelli — írja Novikow — nagy mérték-
ben gátolta az emberi nemnek haladását, mert teoreti-

1 V. ö. Charles Benoist, Machiavel et le Machiavélisme, 
a «Bevue des deux Mondes»-ban, 1906. évf. Azonkívül Artaud, 
Machiavelli, son génie et ses erreurs, 2 kötet, 1833. 

2 J. Novikow, Machiavel et la politique moderne, a 
«Revue internationale de Sociologie»-ben, 1910. nov. sz.-ban. 

latsává és hitvédőjévé vált a nemzetközi bandiiiz-
musnak.»1 

II. A m a c h i a v e l l i z m u s rövid tartalma. 

De hát — dióhéjba szorítva — mit is tárgyal az 
ő iratuiban2 Machiavelli? 

Az «Il Principe» c. munkájában politikai és 
erkölcsi tanácsokat ad Medici Lőrinc fejedelemnek, 
a kinek személyében tulajdonképen minden ural-
kodóhoz fordul, kioktatván őket a kormányzás 
művészetére. Alaptétele, hogy a fejedelemnek kizáró-
lagos feladata: biztosítani és minden lehető eszköz-
zel gyarapítani a saját jólétét és hatalmát. Konkrét 
célja tehát a fejedelemnek: saját birodalmát új hódí-
tásokkal növelni és arról gondoskodni, hogy a mit 
másoktól erőszakkal vagy csellel elfoglalt, annak 
bírását minden áron biztosítsa is. Aztán következnek 
a részletes útbaigazítások arra nézve, hogyan lehet 
legkönnyebben meghódítani oly országot, a hol van-
nak oligarchák és hogyan olyat, a hol oligarchák 
nincsenek; miképen kell leigázni szabadsághoz szo-
kott tartományokat és miképen oly államokat, a 
melyek rabságban sínylődnek. Meghatározza a feje-
delemnek viselkedését a rendes hadsereggel és a 
zsoldosokkal szemben; miképen kell túljárni a tanács-
adók és a hízelgők eszén ; építendők-e várak és erő-
dítmények vagy sem, stb. Inti s fejedelmet, hogy 
szokjék hozzá a gonoszsághoz és a kegyetlenséghez, 
mert ezekre a dolgokra sokszor szükség van; útba-
igazításokat ad arra nézve, mikor gyilkoljon és mikor 
nem, mikor szegje meg a szavát, mikor nem, mikor 
raboljon és mikor tartózkodjék a zsiványságoktól. 

Második könyve, «Discorsi sopra la prima decadi 
di Tito Livio» nem egyéb, mint az előbbinek illusz-
trációja. Itt számos példán megmutatja, hogyan hódí-
tottak a rómaiak, mely fogásokkal és vérengzések-
kel tartották hatalmukban és szipolyozták az elfog-
lalt tartományokat s egyben inti a fejedelmeket, 
hogy hasonlóképen jár janak el, ha azt akarják, hogy 
uralkodásuk sikeres legyen. 

1 U. o. 
2 Machiavelli összes iratai 1550-től kezdve többféle ki-

adásban megjelentek, így a többi között 1813-ban Flórenc-
ben 8 kötet ; 1826-ban 10 kötet; németül Ziegler adta ki, 
Stuttgart, 1832—1841, 8 kötet. Magyarul tudtommal csak 
«A fejedelem» jelent meg, Orbán Dezső fordításában, Bpest, 
1906. A róla szóló irodalomra nézve v. ö. Mohinak tudós 
művét : Die Machiavelli-Literatur, a «Geschichte u. Litteratur 
der Staatswissenschaften» III. kötet, Erlangen, 1858, valamint 
a «Handwörterbuch der Staatswissenschaften» IV. kötet. 
Azonkívül említendő Nag}' Erigyesnek «Antimachiavel»-je, 
Voltaire kiadásában, 1740; Benoist-nek előbb idézett cikk-
sorozata a «Revue des deux Mondes»-nak 1906—1907. évfo-
lyamaiban: Novikownak előbb jelzett értekezése és «Dar-
winisme social» c. müve, Paris, 1910. Megjegyezzük, hogy a 
Machiavelliről szóló nagy irodalomnak túlnyomó része kizá-
rólag politikai szempontból vizsgálja a tlórenci titkár esz-
méit. Mi főképen az etikai és általános bölcseleti szempon-
tokat emeljük ki. 



264 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Szóval Machiavelli megfesti az eszményi fejede-
lemnek a képét. Ez az ideális fejedelem hatalomra 
és esztétikailag szép uralomra vágyik, jelszavai : önzés, 
reális érzék, helyes számítás és teljes amoralizmus, 
mely nem ismer különbséget jó és rossz, igazmon-
dás és hazugság, becsületszó és hitszegés között. 
A fődolog, amit el kell sajátítania: az erő, az akarat-
beli akrobataság, az ember-figurákkal való sakkozás 
művészete. Egy alapelv vezérli, még pedig ez: a cél 
minden eszközt szentesít, a leggazabbat is. Szentesíti 
a lopást, csalást, fajtalanságot, a hitszegést, árulást a 
mérget, kötelet és a tőrt egyaránt. 

III. Rész le te s tárgyalás é s bírálat . 

Már most vegyük szemügyre a machiavellizmus-
nak fő elveit s kövessük bennük azt a mélységet és 
bölcseséget, melyet azoknak sok rövidlátó ember ma 
is tulajdonít. 

Î. Önzés a trónon. Az uralkodónak célja, mondja 
Machiavelli, nem az alattvalóknak boldogsága, a 
közjó, hanem saját egyéni baszna. «A bölcs fejede-
lemnek, űgymond, arra kell törekedni, a mi neki 
előnyös és nem a mi másoknak.»1 Ha máma, a demo-
kratikus szellem korában, merne valaki ily tannal 
előállani, egyszerűen azt mondaná minden civilizált 
ember, bogv szemtelenség! De nem szándékozunk a 
llórenci bölcsnek tudományát a mai kor mértékével 
mérni. A lángelméknek ugyan az a jellemző saját-
ságuk, hogy előre megérzik a későbbi koroknak 
gondolatvilágát és lelkületét, legalább megsejtik azt, 
a mit a későbbi idők nagy emberei teljes világos-
sággal látnak és hirdetnek. Ám Machiavellinek nem 
is kellett a jövő titkait kutatni ; egyszerűen ki kellett 
volna nyitnia a szemét és meglátta volna, hogy úgy 
az ókori, mint a saját korabeli emberiségnek túl-
nyomó és józan része úgy önmagában, mint legjobb 
fiaiban is azt az elvet vallotta, hogy non bonum 
principis, sed salus reipublicae suprema lex esto!» 
A mit ma is minden gondolkozó ember vall, az 
közmeggyőződése volt nemünknek minden időben. 
A ki Machiavelli korában a politika tudományával 
foglalkozott, annak csak kellett volna ismernie az e 
téren fölmerült korszakalkotó műveket, annak nem 
lett volna szabad ignorálnia, hanem igenis állást 
kellett volna foglalnia Aristoteles «Politiká»-jával 
szemben, a melynek sarkalatos tétele, hogy államok 
azért alakulnak, hogy általuk lehetővé váljék a pol-
gárok összességének boldogsága egy magasabbrendű 
közösség keretében. xoO eö Çîjv xoovwvía... Çtô ç xsXecaç 
ydpiv xal aixapxouç. Pol. III. 9. 1288 b 33.) Az állam 
célja az összes nagy görög és római bölcselők szerint 
a közjó, a kormány, a fejedelem pedig arra való, 
hogy ezen közjónak megvalósítását megkönnyítse, 
elősegítse és biztosítsa. Az uralkodó szeme előtt tehát 
a közjó kell, hogy lebegjen, nem pedig az önérdek. 

1 «A fejedelem», Orbán Dezső ford., 87. 1. 

De ha már nem ismerte vagy bármely más 
okból tekintetbe nem vette az ókornak politikai 
irodalmát, kötelessége lett volna tudomásul venni 
legalább a középkori politikai tudománynak termé-
keit, jelesen azokat, melyek az ő munkájával rokon 
sőt azonos tárgyat fejtegetnek. Tekintetbe kellett 
volna vennie Aqu. szent Tamásnak művét «De regi-
mine principum», mely ugyanarról szól, a miről az 
«II principe», csakhogy sokkal tudományosabban, 
mélyebben és emberekhez sokkal méltóbban. Ott is 
csak azt olvasta volna, hogy a fejedelemnek köte-
lessége és célja a közjónak előmozdítása. «Hogyha 
a fejedelem, írja szent Tamás, az országában élő 
szabad polgároknak közös javát keresi, akkor ural-
kodása helyes és igazságos, szabad polgároknak 
megfelelő. Ha ellenben az uralkodónak egyéni haszna 
képezi a kormányzásnak célját, nem pedig a közjó, 
akkor az uralom igazságtalan és természetellenes 
(perversum), a miért az Úr is megfenyegeti az ilyen 
fejedelmeket, mondván Ezechiás próféta által: Jaj a 
pásztoroknak, a kik csak önmagukat legeltetik és 
hizlalják, csak a saját javukat keresvén. Nemde arra 
való a pásztor, hogy a nyájat legeltesse?... Ha tehát 
a pásztorok, folytatja Aqu. szent Tamás, nyájaiknak 
javát kell hogy keressék, űgv minden uralkodónak is 
az a hivatása, hogy alattvalóinak közjavát munkálja. 
A ki nem így tesz, annak nem fejedelem a neve, 
hanem kényúr.1 

Ha saját józan esze nem diktálta a flói'enci tit-
kárnak ugyanezt a nyilvánvaló igazságot, akkor leg-
alább más tekintélyes véleményeket kellett volna 
fontolóra vennie. Már most csak két dolog lehetséges: 
vagy ismerte Machiavelli az ókor és a középkor nagy 
politikai íróinak műveit, vagy nem. Ha nem ismerte, 
akkor hogyan számítsuk őt a komoly tudósok közé? 
IIa pedig igen, akkor kell-e nagyobb cinizmus annál : 
semmibe sem venni a legnagyobb gondolkozóknak 
fölfogását ily dologban, mely oly mélyen érinti 
nemünknek legvitálisabb érdekeit? 

Minden komoly tudós azon van, hogy behatoljon 
a dolgoknak való természetébe, tanítását a természet 
szavához méri. A szóban forgó kérdésben pedig ugyan-
csak világosan beszél a természet. Vagy nem szembe-
szökő-e, hogy az állam a polgárokért van, nem pedig 
kizárólag a fejedelemért? 

Machiavelli nem kutatta a dolgok természetét. 
Ahhoz nem volt elég mély. 0 csupa romlott, önző 
olasz fejedelmecskét látott maga körül, közvetlen 
betekintése volt apró cselszövéseikbe s aztán ezen 
szűkkörű, rothadt empirikus alapon általános tör-
vényt állított föl, azt tanítván, hogy a korrupt olasz 
fejedelmeknek cselekvés- és életmódja természetes, 
változhatatlan, örökérvényű dolog, a mi mindig volt 
és mindig lesz és másképen sohasem lehet. Pedig 
már Aristoteles figyelmeztetett arra, hogy «non in 

1 Divi Thomae Aquinatis opusculum XX. «De regimine 
principum ad regem Cypri», cap. 1. 
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depravatis, sed in his quae bene secundum naturam 
se habent, considerandum est quid sit naturale».1  

Azaz : «nem a megromlott, hanem a természet rendje 
szerint való dolgokban kell vizsgálnunk, hogy mi a 
természetes». — De menjünk tovább. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Jlz óceán mélységének teleologiája. 
Argyll hercege egy alkalommal a természetben 

uralkodó célszerűséget hozta szóba Darwin előtt. 
«E társalgás folyamán», írja a herceg «Good words» 
cimű könyvében (244 1. 1885), «azt mondtam Darwin-
nak, vonatkozással «az orchideák megtermékenyíté-
séről» és az «eső-férgekről» írt értekezéseire, vala-
mint egyéb a természetben való csodás alkalmaz-
kodásról tett megfigyeléseire: lehetetlen ezeket meg-
fontolva be nem látni, hogy azok értelemnek hatásai 
és kifejezései.» Sohasem fogom elfeledni Darwin 
válaszát. Élesen nézett rám és így szólt : «Gyakran 
bennem is ellenállhatatlan erővel támad ez a gon-
dolat, de máskor», s itt gyengén megcsóválta a fejét, 
«úgy látszik megint elvonul». Ámbár Darwin mindkét 
nagy munkájában (A fajok eredetéről és Az ember 
eredetéről szólókban) védelmezi elméletét a vallás-
talanság vádja ellen;2 ámbár az első munka záró-
mondatában a «teremtőről» beszél, az ember erede-
téről szólóban pedig azt mondja, hogy az emberiség 
legnagyobb szellemei mindenkor hittek az Istenben:3 

élete vége felé ő magát mégis agnosztikusnak val-
lotta, azaz hogy ő a maga részéről nem tudja, 
van-e Isten. 

Elmélete mindenesetre monisztikus és materia-
lisztikus jellegű, nemcsak Haeckel tette azzá; teleo-
logiát nem ismer, bár, mint azt az Argyll herceggel 
folytatott beszélgetés mutatja, teleologikus kételyei 
neki is voltak. Nem is csoda ; az elfogulatlan, elő-
ítéletektől és elméletektől el nem homályosult észnek 
valóságos postulatuma, elutasíthatatlan követelménye 
a teleologia; a szellem alkotása az anyag és nem 
megfordítva. 

Örömmel konstatálhatjuk a «London Quarterly 
Review» januári számában megjelent gyönyörű 
cikkből, «The Dryad in the Tree» (A driász4 a fán), 
hogy most is vannak elfogulatlan, a darwinizmus 
dogmáitól el nem homályosult fejű természetvizsgálók, 
kik a teleologia gondolatát nem utasítják el. «Driász 

1 Aristoteles, Pol. Lib. I. 
2 Die Abstammung des Menschen. Leipzig. Reclam. II. 

kötet, 420. 1. Die Entstehung der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl. 648. 

3 Die Abstamm. etc. 1. k. 140 old. «Diese Frage ist natür-
lich ganz verschieden von der höheren, ob ein Schöpfer 
oder Weltenlenker existiere; diese ist von vielen der grössten 
Geister, die je auf Erden waren, zustimmend beantwortet 
worden». 

4 A hindu és görög mithologiában a fák isteneit hivták 
így. A fákkal együtt éltek és haltak. 

a fán.» A driász nem más, mint «az élet elve, prin-
cípiuma, az a valami, a mi az állatot a géptől 
megkülönbözteti, tevékenységének legbelsőbb titka». 
De a driász nemcsak a fán jelenik meg. Arthur 
Thomson tanár, a szép cikk irója szerint a tengerben 
is megtalálhatni azt s épen a tenger mélységeinek 
csodái képezik rendkívül vonzó és tanulságos fejte-
getéseinek tárgyát. 

«A ki utazott már az óceánon keresztül, meg-
figyelhette a naplementét a tengeren, a mint ott 
vesztegelt néhány pillanatig, mint valami tűzgolyó, 
mely a látóhatár erős fonalán egyensúlyozza magát. 
Mikor aztán egész sötét lett, csak a csillagok meg a 
hajólámpák fénye csillogott, gyönyörködhetett a 
tenger phosphorescenciájában. Szikrazuhatag" a hajó 
orránál, szikrafolyam a víz színén, szikraforgatag a 
hajó sodrában, még ahol a hullámok megtörnek, 
ott is csupa tűz ég. így folytatódik órákon, mért-
földeken át ez a világító, gyors, vitális elégése ama 
tűhegynyi állatkáknak, melyekből egy marokba több 
fér, mint ahány lakója van Londonnak. Ezer közül 
egy módja ez az élet bősége megfigyelésének. Egy 
ama sok impresszió közül, melyek a driász látomá-
sában egyesülnek. 

Ismeretes dolog, hogy ámbár a tenger mélysé-
gében élő fauna ismerete csak valami félszázadra 
(1860) néz vissza, terjedelemre és intenzitásra nézve 
oly arányokat öltött az, hogy valóban megkapó, főleg 
ha az élet e tanyájának hozzáférhetetlenségét tekint-
jük. A tenger mélységének kutatásáról szóló jelen-
tések maguk egész könyvtárt képeznek. A tenger 
mélységének területe az egész földfelület felét fog-
lalja el. Az átlagos mélység másfél mértföld,1 de sok 
olyan hely van, a mely elnyelné a Himaláját; a 
«Challenger-mélység» az északi Csendes óceánban 
5269 ölnyi,2 csaknem hat mértföld és ha belé dobnák 
a Mount Everestet, 2600 lábnyi víz lenne még 
fölötte. 

Az átlagos 2500 ölnyi mélységben két és fél 
tonnányi nyomás esik egy négyzet-ujjnyi területre, 
huszonötször annyi, mint egy jó lokomotív kazán-
jában. A sarki hideg víz alásülyedése a mélységi 
hőmérsékletet alacsonyan tartja, körülbelül a friss 
víz megfagyási pontja körül, néha még alacsonyabban 
s bőséges oxigént visz le. A meleg sugarak nem igen 
hatolnak 150 ölnyi mélységen túl. Az örök tél e 
birodalma egyszersmind igen sötét, mert nagyon 
kevés világosság terjeng 250 ölön alul s az igazi 
tengermélységben semmi sincs, a mi a sötétséget egy 
kissé eloszlassa, mint a foszforeszkáló fény villogása. 
Sir John Murray 1910-iki, az északi Atlanti óceánban 
tett mély-tengeri kutatásainak egyik tanulsága, hogy 
egy Helland-Hansen-féle igen finom fénymérő készü-
lékkel 300 ölnyi mélységben a fény hatását még 

1 Egy angol mértföld 1523 méter. 
2 Egy «fathom» P829 méter, tehát egy öl. 
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tisztán meg lehetett állapítani, 500 ölnyinél már csak 
igen gyengén, 900-nál egyáltalán nem. Ámbár ez 
kiterjeszti egy kissé a fényhatár eddig ismert ará-
nyait, a nagy mélységről alkotott képeinket nem 
érinti, ott nemcsak örök tél, de örök éjjel is ural-
kodik. Bizonyos helyeken, ahol sok fénylő állatka 
hemzseg, néha talán olyan képet nyújt, mint egy-egy 
rosszul világított külváros igen sötét éjszakán. Föl-
tétlen itt a nyugalom, mert a legnagyobb viharok is 
aránylag igen sekélyek mélység tekintetében. Egyál-
talán semmi hang se töri meg az örök csendet. Még 
tájkép sincs, csak a hullámos áradások szomorú 
terjeszkedése, mint lapos homok-«dünék» vagy 
puszta vidék, melynek felületét csak nagy közökben 
szakítja meg egy-egy gerinc- vagy kúpalakú emel-
kedés. Minő képet nyújtottak a kutatók a mély tenger 
sötét, hideg, nyugodt, csöndes, szomorú és egyhangú 
világáról ! 

De a kép hatásossága egyre nő, midőn megis-
merjük, hogy a mély tenger világa sűrűn van benépe-
sítve. Minél lejebb megyünk, annál több állatot talá-
lunk, de legtöbb van olyan helyeken, a hol a fene-
ket meszes iszap borítja, s egyáltalán, a hová csak 
lenyúlt a kotrógép hosszú karja, életet talált. Sir John 
Murray nemrég egy nagy kutatóhálóval dolgozott 
nagy eredménnyel 2820 ölnyi (három mérföldnyi) 
mélységben s még a legmélyebb mélységben is életre 
talált. Minthogy azonban növény sincs ott, a hol 
nincs világosság, ezek az állatok általában húsevők 
s ehhez képest kemény küzdelmet folytatnak a létért. 
Minthogy pedig nem ehetik meg mindnyájan egymást, 
a mély tenger faunája főtáplálékának azon parányi 
állatok hulláit kell tekintenünk, melyeket a tenger 
fölött a hőmérséklet viszontagságai öltek meg s 
melyek mint valami folytonos eső hullanak alá a 
tenger mélyébe. Hozzáadhatjuk, hogy a mély tenger-
ben úgy látszik baktériumok nincsenek s ehhez képest 
ott semmi sem rothad. A mi alásülyed, azt vagy föl-
falják vagy szétolvad a világegyetem e «tisztító-
házában.» 

Utolsó iratai egyikében Herbert Spencer arról 
panaszkodik, hogy művelt úgy mint műveletlen embe-
rek mily csekély mértékben reflektálnak bizonyos 
dolgokra, s nem is veszik észre, hogy milyen miszté-
riumok, titkok vesznek körül mindnyájunkat. A kik 
sokat tudnak, jobban érzik szükségét a magyarázat-
nak, mint a keveset tudók. Például mit mondjunk 
azon parányi, nagysokaságú, alacsonyfokú élethez, a 
mely az óceán fenekét borítva, sokkal nagyobb terü-
letet foglal el, mint a szárazföld és a mely minda-
mellett növekedésében és pusztulásában ott a sötét-
ségben egy-egy típusnak száz meg száz nemét tün-
teti föl. Mi a tengerfenéki fauna mélyebb jelentősége ? 

Először is hasznos dolog megemlékeznünk arról, 
hogy a mély tenger ismerete már belevágott emberi 
életünkbe, értéke van és volt gyakorlatilag reánk 
nézve, tekintettel a kábelek lerakására (és ez nem 

csekély dolog); értelmi szempontból, mert igazán 
ritka gyakorlótér volt a tudományos kutatás részére, 
érzelmi szempontból, mert talán nem is volt meg-
kapóbb modern ajándék a képzelet részére, mint az 
a kép, melyet a mély tenger sötét, hideg, nyugodt, 
csöndes, növénytelen, egyhangú, de sűrű népességit 
világa ad. 

De ez még nem lehet teljes jelentősége. Talán 
akkor fogunk közelebb férkőzni e probléma szivéhez, 
ha meggondoljuk, hogy a tenger mélysége kiegészítő 
része az egész földnek. A tenger mélysége sötét 
alapja az élet nagy forrásának, melynek felső részeit 
napfény özönli körül. Szükséges tényezője az óceán 
gazdaságának. Ez az általános tisztítóműhely. És 
talán még mélyebbre is hatolhatunk, mert ha meg-
gondoljuk, hogy a föltámadó élet meghódította ezt 
a pusztaságot, hogy ez az ország tele van szépséggel 
és különösen, hogy itt ugyanazon szépség, ésszerű-
ség és átható szándékosság uralkodik (pervasive 
purposivenis), a minőt egyebütt találhatunk, akkor 
belátjuk, hogy a mély tenger egy nagy eszme része, 
része egy nagy gondolatnak, része annak az egész-
nek, a mely nagyobb, mint alkotó elemeinek összes-
sége. És épen ez az, a hová a driász vezet ben-
nünket.» 

Érdekes és nagytanulságü dolog, hogy a kivá-
lasztási elmélet, a neodarwinizmus legtekintélyesebb 
képviselője, Weismann azt tartja, hogy a mechanikus 
fejlődés és a teleologia nem hogy kizárnák egymást, 
hanem föltételezik. «Ich glaube gezeigt zu haben, dass 
die Selectionstheorie keineswegs, wie stets angenom-
men wird, zum Leugnen einer teleologischen Welt-
ursache und zum Materialismus führen muss, und hoffe 
damit dem Durchdringen dieser Lehre, die in ihrer 
Tragweite kaum überschätzt werden kann, den Weg 
geebnet zu haben.» Továbbá : «So mag denn das 
Endresultat dieser Schrift in dem versuchten Nach-
weis gefunden werden, dass die mechanische Natur-
auffassung sich mit einer teleologischen Weltauffas-
sung nicht nur verbinden lasse, sondern mit ihr 
verbunden werden müsse».1 Nem mondjuk, hogy a 
szerep, a melyet Weismann a teleologiának juttat, 
kielégít bennünket, vagy hogy azt logikusnak tartjuk, 
de e szavak mégis annyira kedveznek a theismus-
nak, hogy minden apologéta örömmel fogadhatja 
azokat. Haeckelnek és társainak, kik a Darwin-féle 
fejlődési elméletet faltörő kosnak használják a hit 
vára ellen, tudom, hogy nem tetszenek. 

Némethy Gyula dr. 

B u d a p e s t . «A magyar tudomány veszedelme.» — "FpvU(i 
Ez alatt a cím alatt f. hó 2-án a B. H. egy vezető cik-
kelyt közölt, a mely «valósággal megdöbbentő» tény- v,lclg~ 
állásról rántja le az ország szeme előtt a leplet. K i m u - k rón ik i 

1 Weismann : Betrachungen zur Deszendenztheorie. II. 
224, 329, 330. 11. 
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tatja e cikkel}7, hogy a magyar tudomány eddig is min-
dig nagy nehézségekkel küzdött, részint a tudományos 
húvárkodók csekély száma, részint az irói tiszteletdijak 
hiányos volta, főleg azonban azért, mert a tudományos 
munkáknak nálunk nem volt és nincsen kelendősége, 
nincs élvező közönsége, sem itthon, sem a külföldön. 
A német, az angol, a francia tudományos irodalmak 
nemcsak szorosan vett nemzeti irodalmak és valóságos 
világirodalmak is egyúttal, mert kelendőségök, olvasó-
közönségök nincs a nemzeti lét körére korlátozva, hanem 
kiterjed az egész földkerekségére. «Sőt még az olasz és 
a spanyol is sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint 
mi vagyunk, nemcsak azért, mert az olasz is, meg a 
spanyol is több, mint a magyar, hanem mert e népek 
nyelvét is nagyobb számmal beszélik más nemzetbeliek, 
mint a magyart», a mely Európának, lehetetlen elleplezni, 
legelszigeteltebb nyelvei közé tartozik. 

Nyelvünk elszigeteltsége s evvel kapcsolatosan tudo-
mányos magyar irodalmunk nyomorúságos viszonyok 
között vergődő termelése és kelendősége eddig is ónsúly-
lyal nyomakodott a tudományt magyar nyelven művelő 
kevesek lelkesedésére s a munkakedvet bennök vagy 
elölte, vagy tetemesen lelohasztotta — már eddig is 
szakadatlanul. 

Milyen lesz a magyar tudományos irodalom sorsa 
ezentúl, ebbe a kérdésbe világít be a B. H. cikkelye s 
a tekintetben teljesen igaza van, hogy nem «rémképeket» 
fest, hanem a nyers «valóságot» állítja elénkbe. Ha már 
most a pusztán becsvágyból, minden munkadíj nélkül 
megírt tudományos munkák is, úgymond, csak akkor 
láthatnak napvilágot, ha akár a Tudományos Akadémia, 
akár valamely más tudományos társaság vagy egyesület 
kiadja és a kiadás költségeit fedezi : ezentúl még az 
ily mecaenási uton való kiadás is mód nélkül meg 'fog 
nehezülni a nyomdászi munkabérek hallatlan emelkedése 
és a nyomdai vállalatok kartellbe lépése következtében 
az iránt, hogy a munkabér emelkedése következtében 
ők a kiadói költségeket szintén egységesen emelik. Kinek 
a rovására ? Az Íróknak, az olvasóközönségnek és — a 
mi nem legutolsó érdekű szempont — a magyar tudo-
mányos irodalom fejlődésének a rovására. 

Számokban vakítóan világos lesz a dolog. 
Azt mondja a B. H. cikkírója, hogy «a M. T. 

Akadémia a nyomdai áremelkedések következtében máris 
nagyon meg van akadva, mert az utolsó tíz év alatt 
kiadványainak a nyomdai költsége az addiginak huszonöt 
százalékával emelkedett és az utolsó esztendőben ismét 
tíz százalékkal, összesen tehát harmincöt százalékkal 
szökött lel». Ennek következménye az, hogy a mely 
tudományos munkának a kiadása az Akadémiának tíz 
év előtt 2000 koronájába került, ma 2700 koronájába 
kerül ; és ha az Akadémia tíz év előtt 50.000 korona 
nyomdai költséget költhetett volna, ma ugyanazokat a 
könyveket 67.600 koronáért tudná csak kinyomatni, 
azaz 17.500 korona deficitje volna. A nyomdai költségek 
ily óriási emelkedése következtében az Akadémia kész 
oklevéltárak (a Frangepán-féle, az alsó-szlavóniai oklevél-
tárak) kiadásában máris meg van akasztva, mert a 
erre szükséges 9000 korona nem áll rendelkezésére. 

így áll a magyar tudományos irodalom leggazdagabb, 
legmódosabb Mecaenása, a M. T. Akadémia. A kisebb ka-
liberű Mecaenások sorsa bizonyára még nyomasztóbb. 

Hogy fest a tudományos húvárkodók és irók hely-
zete az irói díj tekintetében ? 

«Már ma is az a helyzet, mondja a B. H. cikkírója, 
hogy a/. író, a ki hosszas kutatás, elmélkedés és fárad-
ságos munka után megírja a müvét, egy-egy nyomtatott 
mű után nem számolhat több tiszteletdíjra, mint a meny-
nyire a n n a k a nyomdai munkásnak a munkabére rúg, 
a ki a szedésnek egészen mechanikus munkáját elvégzi. 
A hol a szellemi és fizikai munka díjazása közt ez a 
viszony, ott nem érdemes szellemi munkával foglal-
kozni. Mert ha egy nyomtatott ívnek a megírása egy-
heti kemény munkát igényel s azért az író hatvan 
koronát kap, holott a nyomdász ezt négy-öt nap alatt 
agyának minden megerőltetése nélkül megkeresheti, 
okosabb nyomdásznak menni, mint tudósnak. De ha 
a tudományos író ezt sem fogja megkereshetni (a mint 
hogy már most sem keresi meg mindegyik, csak a leg-
kevesebbje), mert a kiadó kénytelen lesz rajta megtaka-
rítani azt, a mit a szedők munkabérének emelkedése 
folytán veszít, akkor csakugyan elapad minden tudo-
mányos munkálkodás, a mely müvek Írásában áll s a 
tudomány terjesztésének ez az eszköze (a könyv- illetve 
t a n u l m á n y í r á s ) teljesen elpusztul». 

Szomorú tények, szomorú következmények mind-
ezek, azt nem tagadhatja senki. 

De miért hoztuk mi fel mindezeket ezen a helyen ? 
Bizonyára nem időtöltésből, hanem oktatás cél-

jából. 
Mert, hogyha a világi tudományos irodalom terén, 

a melyet a B. H. egyedül tartott szemelőtt, ilyen szo-
morúak, vagy a mint a B. H. cikkírója mondja, meg-
döbbentőek a tények és azoknak a fejleményei : mit szól-
junk akkor a hiltudományos irodalomnak, vagyis annak 
a Iheologiai könyvek és folyóiratok irodalmának sorsáról, 
jövőjéről, a melynek múltja is küzdelmes volt, jelene 
is anyagilag annyira sivár, hogy a pártfogó hiányában 
az író tudós a legjobb esetben ingyen kénytelen dol-
gozni, hogyha egy másik kényszerűség ráfizetésre nem 
lányalítja rá őt. 

E sorok írója saját tapasztalásából mondhatja, hogy 
egy-egy ív nyomdai költsége 25—30 év előtt még ötven 
százalékkal volt olcsóbb, mint jelenleg s ennek a nyom-
dai olcsóságnak dacára mégis nehéz volt a lap fen-
tartásának a gondja már akkor : távolálló ember ennél-
fogva nem is képzelheti el azt a kinos helyzetet, mely-
ben egyéni vagy intézeti Mecaenás hiánya katholikus 
folyóirataink kiadó szerkesztői és magyar hiltudományos 
munkák sajtó alá készítő írói mostanság vergődnek 
a nyomdai munkabér s ennek következtében a nyom-
dai kiadói költségek óriási felzökkenése következtében.1 

Sión őreinek s e díszes név alatt most azon a címen, 
hogy «labia sacerdotum custodient scientiam», — nem 
csupán a főpásztorokat értem, hanem értek minden 
lelkipásztort, minden áldozópapot — erre a térre, erre az 
ügyre, ennek az ügynek veszélyeztetett helyzetére nagy 
figyelmet kell szentelniök, nagy gondot kell fordítaniok, 
nagyobbal, mint valaha eddig fordítottak. 

Az okok fejtegetése, hogy miért illeti meg ezt az 
ügyet nagy gondosság, sértésszámba menne azok iránt, 
kiknek figyelmét és hajlandóságát óhajtom megnyerni, 

1 Érzi és nyögi is a «Beligio» is szerkesztőjével együtt. Szerk. 
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illetve fokozni. Inkább átmegyek tehát a segítség, a 
gyógyeszközök alkalmazásának a módjaira, azoknak 
azonban inkább csupán jelzésére, mint kimerítően tüze-
tes kifejtésére, amire az ügy eleddig még nem érett meg. 

Hogy mily nehéz feladat elé kerültünk Magyarország-
ban a tudományos munkák kiadása ügyében a legújabb 
nyomdai viszonyok következtében, általában véve, azt 
igazán csattanósan mutatja a B. H. cikkírójának őszinte-
ségével is, tehetetlenségével is meglepő nyilatkozata, 
mellyel a felszólalás, mondhatni feljajdulás a magyar 
tudományos irodalom veszedelme fölött lezáródott. 
A cikkíró ugyanis őszintén kijelentette — és ez volt neki 
az utolsó szava —, hogy ő ugyan lerajzolta a «meg-
döbbentő» veszedelmet, de annak «orvoslására (úgy-
mond) egyelőre nem tudunk módot találni». 

Tehát egyelőre nem lenne mód a baj orvoslására ! 
Kötve hiszem. Meg kell ismerkedni a baj természe-

tével és okaival s akkor lehetetlen, hogy ne bukkanjon 
fel a látóhatáron mód a baj gyógyítására. 

Minek köszönhetjük, kérdezzük mindenekelőtt, ezt 
a képtelen helyzetét a magyar tudományos irodalomnak ? 
Az első felelet mindenki előtt világos. A munkabérek 
mód nélkül való emelkedésének. De magát a munkabér 
fölemelését vájjon minek kell tulajdonítani? Ezen a 
kérdésen, vagyis a hozzátartozó okon fordul meg a baj 
orvoslásának az ügye. 

Minden emberrel alapjában véve egy-egy nagy rendet-
lenség és felfordultság születik erre a világra. Az élete 
azután az embereknek, hogyha magukból azt a rendet, 
melyet lelkökbe Isten a szent keresztvízzel beleöntött, 
kipusztítják, rendetlenség és felfordultság marad, söt 
ebben a gyászos tulajdonságában csak fokozódik— egész 
a halálig. 

Modern korunk nagy népámítója, a szociáldemo-
krácia, avval hitegeti s tolja előtérbe a munkásosztályt, 
hogy ő majd kedve szerint való jólétet és új rendet 
teremt számára ezen a földön, minden más társadalmi 
tényezőknek és osztályoknak, ha máskép nem mehet, 
letörésével. 

Ez a gondolat szervezte a szociáldemokratikus társa-
dalmi berendezkedésben az ú. n. munkás-szakszervezete-
ket, köztük a nyomdászok szakszervezetét is, amely 
igájába fogott minden nyomdai munkást s ezeknek 
összesített erejével most már ellenmondást nem tűrő 
önkénnyel diktál a nyomdai vállalatoknak s ezek útján 
zsarnokilag uralkodik a társadalom szellemi munkáját 
végző irók és tudósok fölött. Ott vagyunk tehát a szociál-
demokratikus munkás-szakszervezetek révén, ahol az 
ószövetség kiválasztott népe a babyloniai fogság idejé-
ben volt; amint Jeremiás próféta mondja : «Servi domi-
nati sunt nostri : non fuit qui redimeret de manu 
eorum». A tudományos irodalmi működés szabadsága 
tekintetében a magyar intelligenciát a nyomdai munkás-
osztály a maga önkényének vaskalitkájában tartja 
fogva — és nincs mód — a B. H. cikkírója legalább 
egyelőre — nem tud módot a tudományművelő és iró 
magyar intelligencia felszabadítására s fensőbbséges 
jogaiba való visszaállítására. 

Hát nem felfordult világ ez? kérdem mindenkitől. 
S hát nem volna csakugyan módja a szociáldemokratikus 
önzés útján szervezett nyomdai munkásosztály önkényé-
nek megpuhítására és rendreszorítására ? 

Dehogy nem. Van, igenis, ennek is módja. Csakhogy 
arra, hogy ezt a módot könnyen és hamar meglássa és 
alkalmazza valaki, egy kicsit jól benne kell élnie a 
krisztusi felebaráti szeretet világában, ahol a lenyűgözött 
magyar intelligencia azt a biztatást kapja, hogy Istennel 
semmi sem lehetetlen, másfelől pedig a munkásosztály-
nak, de mindenkinek egyúttal világosan ki van mondva 
az, hogy: «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!» 

A pogány erkölcsű, önkényes és önző szociáldemo-
kratikus nyomdász-szakszervezetekkel szemben — a 
szabad verseny jogcímén — fel kell állítani és szervezni 
kell a szabad keresztény nyomdász-szakszervezeteket, 
a melyekben a nyomdai munkások meg fogják tanulni 
elsőben azt, hogy csak addig illik nyújtózkodni, ameddig 
a takaró ér és másodszor azt, hogy nem vagyunk Német-
országban, a hol a nyomtatványok óriási piaca és kelendő-
sége alapján a nyomdászi munkadijak a tudomány és 
irodalom érdekeinek sérelme nélkül, persze itt is mérté-
ket tartva, emelhetők, hanem Magyarországban vagyunk, 
a h o l a ritka írói tiszteletdijakkal vetekedő, vagy azokat 
felül is niuló nyomdászi munkadijak megölik a magyar 
tudományt és irodalmat. 

A nyomdászat terén való keresztény szervezkedés 
egy kiváló példájának 1875-ben szemtanúja voltam a 
svájci Freiburgban. 

Az ottani szabadkőmivesség határozatot hozott, 
hogy az ottani katholikus nyomdát tönkreteszi. A nyomda 
élén Schorderet kanonok állt s vezetése alatt egy 
igen élénk napilap, a «Liberté» és több hetilap jelent 
meg. A nyomdai munkásokat a szabadkőmivesség fel-
lovalta, hogy sztrájkoljanak és bojkottálják a katholikus 
nyomdát. Igy is történt. Megállt a nyomdában minden 
munka. Ekkor Schorderet kanonok lelkében megszüle-
tett a keresztény önsegélynek egy gondolata. S az a 
gondolat az «Oeuvre de St. Paul» sajtóegyesületben 
csakhamar testté is vált. A katholikus irókat és a ka-
tholikus nyomdai személyzetet szent Pál apostol párt-
fogása alatt társulattá szervezte s a szabadkőmivesség 
érdekében sztrájkoló nyomdászokat fölöslegesekké tette 
s átengedte megérdemelt sorsuknak. 

Hogyis mondta csak a mi néhai jó «István 
bácsi»-nk ? 

Igy mondta: «Istennel, ésszel boldogulsz». 
Járjunk el a nyomda-ügy terén mi is így. 
A katholikus hittudományi könyv- és lapirodalom 

ügyére pedig az eddiginél jóval nagyobb figyelmet és 
gondot fordítsunk, mert a magyar tudományos irodal-
mat, amint hallottuk, a B. H. szerint is «megdöbbentő 
veszedelem» fenyegeti. —y —la. 

P è r e Fé l ix-nek szociális k o n f e r e n c i á i . (Le Jroda-
progrès par le christianisme. Paris, 1871 ; Le socialisme » 
devant la société, 1878 ; Christianisme et socialisme, 1879.) 

II. A szellemi, erkölcsi és anyagi haladás, melyet P. 
Félix szigorúan megkülönböztet, távolról sem akadá-
lyozza egymást, annál kevésbbé van köztük radikális 
ellentmondás. Sőt kölcsönös szolgálatokat tesznek egy-
másnak, hogyha óvakodunk minden egyoldalúságtól. 

Az igaz haladásnak nem tehetségeinknek korlátolt 
volta képezi főakadályát, hanem az emberi gőg és a 
testiség. A gőg előnyben részesíti a hízelgő tévelyt és 
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irtózik az igazságtól, mely látszólag megalázó ; a testi-
ség pedig alantjáró élvezetek hajhászására ösztönöz. 
A kettő együttvéve hozza létre ama kielégíthetetlen só-
várgást a földiek után, mely a sziveket egymástól elvá-
lasztja és a közért való áldozathozatalra képtelenné tesz. 

A kereszténység alázatra és szeretetre tanít s így 
elhárítja a helyes haladásnak legfőbb akadályait. A jó 
felé irányítva a lelkiismeretet és az igazság félé az ér-
telmet, arra képesíti az embert, hogy ura legyen az 
anyagnak és a saját szolgaságába hajtsa annak erejét. 

Azonban az ember nemcsak egyéni, hanem társa-
dalmi életet is él. A kereszténység a társadalmi életet 
is elárasztja a maga áldásaival, a mint Nilus vize ter-
mékennyé teszi Egyptom földjét. Minden emberi társa-
dalom két nagy pilléren nyugszik: az egyik a tekintély, 
a másik a szabadság. Vedd el az elsőt és anarchiát 
teremtesz ; nyomd el a másikat s uralomra juttattad a 
despotizmust. A társadalom jóléte e két elemnek szeren-
csés kombinációján alapszik. A kereszténység, mondja 
P. Félix, isteni bölcseséggel oldotta meg ezt a kérdést. 
Megtanítja az uralkodókat, mik a kötelességeik alatt-
valóikkal szemben, másrészt ezeket is kioktatja, hogy 
vessék alá magokat a kormányzók törvényes intézkedé-
seinek. Mindkettejök fölött áll Istennek tekintélye, mely 
Ítélni fog az uralkodók és alattvalók cselekedetei fölött. 
Az Egyház ily módon bizonyos isteni fényt kölcsönöz 
az emberi tekintélynek és szép erény méltóságára emeli 
az engedelmességet ; testvéreknek nyilvánítja az összes 
embereket, a kiknek közös a sorsuk, közös a rendel-
tetésük és közös mintaképük : Jézus Krisztus. Minthogy 
nem ismerte a kereszténység által megnemesített tekin-
tély és szabadság eszméit, azért gyalázta meg önmagát 
az ókor a rabszolgaság intézményével ; a mai világ 
pedig, mely e két eszmét meghamisítja és megtagadja, 
egy nagy sebből vérzik, mely sok tekintetben a régi 
rabszolgaságnál is rosszabb s melynek neve : szociális 
kérdés. 

A társadalom és az egyén közötti ürt a család 
tölti be. A társadalomnak ez az alapsejtje, az erények-
nek virágos kerlje, minden igaz haladásnak első forrása, 
legkedvesebb tétele szónokunknak. Két egész évet szen-
telt P. Félix a család kérdésének s azok a konferenciák, 
melyeket erről a témáról mondott, összes munkáinak 
legértékesebb és legszebb részét képezik. 

Mikor a családról kezd beszélni, akkor ragyog fel 
ékesszólásának teljes pompája, a család problémája az, 
mely nagy értelmét leginkább leköti, fantáziáját legjob-
ban feltüzeli, szivét legerősebben megdobogtatja. Szeme 
előtt áll a családi élet pusztulásának szomorú képe, a 
hitvesi köteléknek lazulása, a hűség elleni bűnök mér-
hetetlen tengere, a gyermekgyilkos hitvesi epikureizmus 
és a kereszténytelen nevelésnek összes rombolásai. Nem 
csoda, hogy megindul nemesen érző szive és érezvén a 
nemzetét fenyegető szörnyű veszedelmet, mint valami 
próféta, úgy hallatja lángoló szavát a bűnös nemzedék 
soraiban. Meggyőző módon oktatja ki nemzetét, hogy 
csak egy menekvés van, csak egy útja az életnek: a 
keresztény szellemben való újjászületés, a házas élet-
nek és a nevelésnek rekrisztianizációja. A családról 
szóló eme konferenciák a világirodalom legbüszkébb, 
legpompásabb retorikai termékei közé tartoznak, a mint 
ez a kis részlet is illusztrálhatja : 

«És most, k. h., ha jobban akarjátok látni, mit 
tett a kereszténység mindenfelé az emberiség fölma-
gasztosítása, a társadalom haladása érdekében, azt 
mondom: tekintsétek meg a történelem világánál, 
minden helyen és minden időben, azt az utánozhatatlan 
alkotást, a keresztény családot; évszázados fa, melynek 
gyökerei visszanyúlnak az emberiség bölcsőjéhez és a 
melyen az Úr Jézusnak élete, beoltva az Egyház keze 
által, oly szépséggel, fénnyel és termékenységgel virított 
ki, a minőt négy évezrednek növekvése nem ismert. 
Nézzétek meg az emberiség annyi önlealacsonyításának 
során, mint tűnnek fel a keresztény család hajtásai, a 
keresztény életnek mintaképei, melyeknek típusait az 
emberi lángelme a festészet, költészet és ékesszólás 
remekműveiben örökítette meg ; nézzétek a keresztény 
atyát és a keresztény anyát ; a keresztény ifjút és a 
keresztény szüzet : ragyogó típusai a család által meg-
gyarapított életnek, melyeknek dicsősége annyi szép és 
édes szint vegyít nemzetünk történetébe!» 

«Am ne elégedjetek meg a multak szemléletével, 
hanem hatoljatok be gondolatban és szívvel jómagatok 
a keresztény családnak legbensőbb szentélyébe; vagy 
még jobban teszitek: lépjetek be személyesen ama szent 
hajlékokba, a melyekben ma is szemünk elé tárul az a 
kép, mely elragadta az elmúlt századokat, és itt nem 
festett képen többé, hanem élő valóságban szemléljétek 
a nagyságnak ama csodáját, melyet Jézus az általa 
lakott tűzhelyek körül mivel ; nézzétek, hogy borul le 
ez az egész kis családi kör egy hitben és egy imádat-
ban az Úr feszülete elölt, részesedvén azon nagyságban, 
szépülvén ama szépségtől, melyet imád ; szemléljétek 
az atya, az anya, a gyermek homlokán az Isten-ember 
visszfényét; és e három személyen, melyekből a család 
egysége áll, tekintsétek a három isteni személy nagysá-
gának, szépségének, édességének és egységének tükrö-
ződését ; végül nézzétek e ragyogó, Krisztus szellemével 
eltöltött családot, körülvéve a házinéppel, melyet 
ugyanaz a fény és dicsőség ragyog körül ; igazi családi 
kör, a minőt nem ismernek a kereszténytelen tűzhelyek, 
a hol legföljebb bérenceket, de nem házinépet találunk; 
és e látvány világánál, mely elől értelmes és nemes 
dolgok iránt fogékony lelkek el nem zárkózhatnak, 
mérlegeljétek a kereszténység eme remekmüvének szo-
ciális jelentőségét ; kérdjétek magatoktól, mivé kell fej-
lődnie az olyan társadalomnak, a hol minden egyes 
tűzhely szentéllyé lesz, a melyben az emberi élet Jézus 
Krisztusnak megismerése, szeretele és imádása által az 
ő képére formálódik és az ő fenségéhez magasztosul : 
és akkor megértitek, miért szentel az Egyház, mely 
nemünk haladásának érdekét szivén viseli, oly mély, 
következetes és gyengéd figyelmet a családnak». 

«Mily isteni buzgalommal fáradozik ez az Egyház 
a keresztény családnak fenntartásán, gyarapításán és 
tökéletesítésén ! mily gyöngédséggel veszi körül a gyer-
mek bölcsőjét, mily kegyelettel az ősök sírjait, mily 
szeretettel a tűzhelyet, a mely körül a család Isten színe 
elölt növekedik! Mit nem tesz, hogy e tűzhely körül 
fentartsa és megerősítse az atyának tekintélyét, az 
anyának odaadását, a gyermekek engedelmességét és 
valamennyiüknek szentségét? Mennyire kiterjeszti anyai 
őrködését egészen az emberi élet forrásáig! Mily szent-
nek szeretné látni az atyaság és anyaság méltóságát, 
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melyet ma az önzés annyira profanái, elűzvén a ke-
resztény szeméremmel együtt a családi élet szentségé-
nek őrző angyalait is! Atyai hatalom és tekintély; 
anyai szeretet és odaadás ; gyermeki engedelmesség és 
gyengédség; hitvesi hűség és szüzesség; egész keresz-
tény család: ó, vájjon ki őriz, ki támogat, ki szeret 
úgy, mint a kath Egyház? Mennyire eltakar tekinteté-
vel ! mennyire melegít anyai kebelén ! hogyan hord 
benneteket szivében 1 O, bárcsak növekednétek egyre 
jobban ezen tekintet alatt, ezen anyagi ölelésben és 
szívben a mi Urunk Jézus Krisztus akarata szerint ! Ez 
volt álma és célja az én apostolkodásomnak ; ez forró 
vágya szivemnek, mely annyira kívánja testvéreimnek 
boldogulását, hazámnak dicsőségét és az emberiségnek 
haladását!» Jehlicska Ferenc dr. 

* 

T ö b b ö röme t . Húsvéti üdvözlet. Irta Keppler 
Vilmos rottenburgi püspök. Fordította Némethy Ernő 
fővárosi káplán. Budapest, 1911. 280 1. Ara vászon-
kötésben 3 korona. 

Amerikából indult ki a jelszó, mely az embereket 
az uralkodó pesszimisztikus hangulatból föl akarja 
rázni s arra figyelmeztetni, hogy az a sötétlátás, mely 
manap a kedélyeket elfogta, nem az igazi hangulat : 
az ember a valódi, a megnyugtató örömöknek is lehet 
részese. így kiáltották ezt a világba Emerson és követői, 
ennek az iránynak itt Európában visszhangja Keppler 
püspök fönti könyve, ezt hirdeti nálunk Prohászka 
püspök. Valóságos : Sursum corda ! modern kiadásban. 

A mai kultura vadhajtásai, összegződve a vallás-
elleni támadásokban, csodálatosképen boldogtalanná tet-
ték az embert, a rafíinált élvezetek dacára kiölték belőle 
az örömöt. Keppler püspök müvészlélekkel rámutat 
ezekre a pusztításokra a tudomány, a művészet, a 
család, az iskola, a társasélet mezején s midőn föl-
tünteti, hol és miképen rágódik a féreg az emberi 
tiszta öröm fáján, úgy új formájú apologiáját írja meg 
a kereszténységnek. Ennek a könyvnek olvasása maga 
is fölemel s örömmel tölt el, mintha csak keresztény 
kommentárja volna Vörösmarty «A merengőhöz» írt 
gyönyörű szavainak : 

Mi az, mi embert boldoggá tehetne, 
Kincs, hir, gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szivöröm. 

Némethy Ernő nemcsak szépen fordította le, de 
magyar vonatkozásaival mintegy magyar termékké avatta. 
Jó volt a kereszténységnek erre az oldalára is rá-
mutatni, mely midőn erényre irányít s a tiszta lelki-
ismeretet legfőbb értéknek hirdeti, nem komorságba 
kerget, hanem a világfi előtt teljesen ismeretlen tiszta 
örömök forrását nyitja meg. A világirodalmi keret 
pedig, melyben a kérdést tárgyalja, tudományos tekin-
tetben is igen magas színvonalra emeli a művet. Nagyon 
szép, nagyon kedves húsvéti üdvözlet ! d. 

* 

Alfred Rüssel Wallace legújabb könyve : T h e 
W o r l d of Life (Az élet világa), London, Chapman 
and Hall, egyike az angol könyvpiac legérdekesebb 
újdonságainak. 

II. Wallace nem fogadja el a világ örökkévalóságát. 
Vannak, akik azt állítják, hogy minden azért létezik, 

mert örökkévaló. «E tárgy kritikai vizsgálata azt mutatja, 
hogy mindennek kellett, hogy kezdete legyen, csak a 
teljesen Föltétlen Lénynek nem», (that everything but the 
Absolut Unconditioned must have had a beginning). 

A tények roppant útvesztőjével szemben Wallace 
folyton azt kérdi: miért? miért? Mindenütt szándékos-
ságot lát s visszatekintve az idő nagy folyosóján, a 
mely az aeonokat és korokat összefűzi, látja Istent az 
árnyékban, a mint egyenessé teszi a világ ösvényeit, 
hogy a férfi és nő békében járhassák azokat. És itt kezdődik 
Wallace prózában irt költeménye a világ nagy céljáról. 

«E nagy világ — így ír — megkapó bonyolult-
sága és különfélesége minden részében és részletében 
az a nagy alapvető jellemvonás, melyet a tudomány 
elénk tár ; de se a tudomány, se a vallás legkisebb 
magyarázatát se adta annak, hogy miért van ez így. 
A vallás így szól : «Isten így alkotta» és néha hozzá-
teszi : «ez volt Isten akarata; istentelen dolog bárminő 
okát kutatni.1 E könyvben megkisérlettem oly okra 
mutatni rá, a mel)' előttem elégségesnek és érthetőnek 
látszik ; és ez az, hogy ez a föld az élet és a szépség vég-
telen sokaságával, a világegyetem titkai, melyek közé 
helyezve vagyunk, a világosság és mozgás, a napok és 
ködfoltok megdöbbentő mérhetetlenségével először is az 
emberben csúcsosodó életfejlődéséit van;2 másodszor, 
hogy óriási iskolája legyen az emberiség magasabb ne-
velésenek az örökkétartó, a lelki életre, melyre az em-
beriség hivatva van. 

Iparkodtam megmutatni, hogy legalább is némely 
része annak, a mi fölösleges elemnek látszik a föld 
struktúrájában, alkatában, arra a célra van, hogy se-
gítse az embert fokonkénti haladásában a barbárságból 
az anyagi civilizáció felé; míg ellenben a másik része 
anyagokkal látja el az embert, melyek egyedül képesítik 
őt arra, hogy behatoljon abba a két világba, amely őt 
körülveszi, a csaknem véghetetlenül nagy és csaknem 
véghetetlenül kicsiny dolgok világába; mindkét világ 
egyaránt vonzó és nagy nyilvánulásaiban, mindkettő 
örökké új látványát nyújtja mondhatatlan titkoknak, 
mindkettő lelkébe vési az embernek belső erők (imma-
nent forces) és ellenőrző szellemhatalom létét, mint 
egyedül lehetséges okaik létét. 

Megmutatom továbbá, hogy a mind mélyebb titkok, 
melyekkel találkozunk mindenütt, midőn előrehaladunk 
a világegyetem ismeretében, arra szolgálnak és fognak 
szolgálni a jövőben, amíg csak ember lesz a földön, 
hogy hovatovább megfelelőbb fogalmunk legyen a világ-
egyetem alkotójának hatalmáról és talán bizonyos mér-
tékben természetéről is, anyagot fognak szolgáltatni 
neki tudáson alapuló vallás részére, a jelenleg létező 
vallások helyett, melyek elmúlt korok nagyrészben tel-
jesen meg nem felelő fogalmán és hiedelmén alapulnak.3 

Herbert Spencer az élet-világ alap-okát «megismerhe-
tetlennek» (unknowable), de annak nem-létét «elgon-
dolhatatlannak» (unthinkable) tartotta. Darwin azt hitte, 
hogy a világegyetem nem létezhetik értelmes ok nélkül, 

1 A keresztény vallás persze sohasem mondta ezt. 
2 Íme a mostanában annyira perhorreszkált anthropocentrikus 

felfogás. 
3 Wallace itt feledi, hogy minden, amit itt előad, az Isten 

természetes megismeréséről, a keresztény vallás tankönyveiben 
sokkal világosabban és korrektebben benne foglaltatik. 
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de hogy az emberi ész képtelen az ok természetéről 
csak valamennyire is megfelelő fogalmat alkotni.» 
Wallace rokonszenvet érez e nézetek iránt. «Mégis azt 
hiszem, úgymond, hogy alkothatunk némi fogalmat 
magunknak a természetben működő erőkről, mely fo-
galom segíteni fog bennünket arra, hogy legyőzhessük 
ama nagy nehézségeket, melyek a végtelen és föltétlen 
Teremtő természetének megismerésére vonatkoznak, a 
ki nemcsak a mi világunk és világegyetemünk alkotója, 
de mindazé, a mi csak létezik és létezhetik e végtelen 
térben.» 

Ámde Wallace nemcsak az Istenről beszél, a kiről 
a természet tanúskodik, kinek léte tehát a tudomány 
által megállapítható igazság, hanem az angyalok létét 
is a tudomány postulatumának tekinti. 

«A szervező lelek, a mely tényleg véghez viszi az 
élet-világ fejlődését, nem szükségképen végtelen tulaj-
donságaiban, nem szükségképen az, a mit közönségesen 
istenségnek, vagy Istennek nevezünk. A vallás és tudo-
mány közötti ellentétnek szerintem az a főoka, hogy 
mindkettő föltételezi, hogy a világ teremtésében egyéb 
lények nem vettek részt, mint csak öntudatlan erők 
egyrészt és a végtelen, örök, mindenható Isten másrészt.1 

Ha, a mint én állítom, föl kell vennünk egy végtelen 
Istent, hogy megmagyarázhassuk e földön az élet, a 
lélek és a magunk kifejlődését, a logika követeli, hogy 
azt a rettenetes nagy végtelen űrt, a mely köztünk és 
Isten között tátong, a fokok és létezőknek végtelen so-
rozata tölt be, melyeknek egyre nagyobb hatalmuk van 
a világegyetem eredete, kifejlődése és ellenőrzése terén. 

Ha az egész anyagi mindenség célja nem egyéb, 
mint lelki lények kifejlődése, kik természetük véghetet-
len változatosságában — a mit mi jellemvonásuknak 
nevezünk — bizonyos mértékben visszatükrözik az 
összes szervetlen és szerves világok végtelen változatait, 
melyeken át kifejlődtek volt: akkor elképzelhetem a 
legfőbb, a végtelen lényt, a mint előrelátja és meg-
határozza a világegyetem fővonalait, a melyek kellő 
egymásutánban és hathatós vezetés mellett a kivánt 
eredményhez vezetnek . . . Elképzelhetjük az angyali 
seregeket, kiknek ezer év egy nap, hogy őrködnek a 
napok és bolygók roppant rendszerének kifejlődésén, 
amíg egyik vagy másik nem egyesíti magában a 
nagyság, az alkotó elemek, a légkör, a víztömeg, a 
hőforrástól való távolság összes föltéleleit, melyek biz-
tosítják a szerkezet és a hőmérséklet állandóságát az 
évek millióinak azon minimumán át, amennyi elégséges 
arra, hogy az élét világa az amoebálól az emberig tel-
jesen kifejlődjék...» 

Wallace csak a jövendő, a sirontúli élet fölvéte-
lével tudja megmagyarázni a jelen, a földi élet értel-
mét. Credo in vitám aeternam. «Csak ha űgy tekin-
tünk az emberre, mint a ki azért van e földön, hogy 
különféleséget és egyéniséget fejlesszen ki, a mely 
tovább fog haladni a jövő életben, csak akkor látjuk 
világosan egész földi életünk tárgyát, a mely földi élet 
előkészület a jövő életre. . . A lelkek világában a halál 
nem fogja elvágni egyéni tökéletesedésünk fonalát. 

1 Ez tévedés. A keresztény vallás mindig tanította, hogy Isten 
és ember között a szellemi lények óriási sorozata van, kiknek sze-
repük van a világ kormányzásában (őrzőangyalok). 

A legjobb föltételek és alkalmak fognak szolgálni foly-
tonos, magasabb állapotra való haladásunknak, míg e 
földi életben létrejött változataink végtelen más válto-
zatokra fognak vezetni, melyeket más ulon talán soha-
sem lehetett volna elérni». 

Wallace könyvének egyik jelentősége abban áll, 
hogy immár az ő nevét is beiktathatjuk ama kiváló, 
elsőrangú természettudósok névjegyzékébe, kik nem-
hogy elvesztették volna hitüket a természet vizsgála-
tában, de sőt azt vallották, hogy a világegyetem el-
fogulatlan szemlélete okvetetlenül ahhoz vezet, a ki 
azt alkotta. Coeli enarrant glóriám Dei...1 

Némethi/ Gyula dr. 

"Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr! Megszoktuk már, hogy 
a «Religio» kath. közéletünknek bajait, panaszait 
jóindulatu őszinteséggel tárja fel, bizonyára nem 
minden eredmény nélkül. Kegyeskedjék azért kath. 
sajtóügyünkben szerény felszólalásomnak, mint vi-
déki óhajaink visszhangjának, helyet adni. 

Szeretem kath. sajtónkat; évenkint azt a80—100 
koronát, a mit szegény plébániám jövedelme enged, 
oly szívesen áldozom érte, mint a mindennapi kenyérre, 
mert végtelen fontosságúnak látom annak missióját a 
túlnyomó ellenséges erővel szemben. Lelkemből szeret-
ném, ha ez a mi erősségünk és várunk oly hatal-
mas és tekintélyes volna, mint az a világhódító 
eszme, melynek szolgálatában áll. Fájdalommal látom, 
hogy ez a mi sajtónk oly nehezen foglal tért, hogy 
világi híveink túlnyomó része tudomást sem szerez 
arról az élet-halál küzdelemről, a mely a sajtó terén 
folyik a kereszténység örök igazságai és a keresztény-
ellenes áramlatok között, sőt igen sokan ép az ellen-
séges táborból szemlélik kicsinyes megvetéssel, vagy 
közönyöséggel ezt a titáni harcot. S a mi még szomo-
rúbb, még paptársaink között is akárhány akad, a 
kik a «Budapesti Hirlap», «Az Újság» hasábjairól 
szereznek tájékozást, vagyis inkább elvakulást az 
egész keresztény világot érdeklő fontos ügyekben s 
mint ellenségeink, ők is csak a néppárt, avagy kicsi-
nyes pártérdeknek veszik a keresztény restaurációnak 
emberfeletti munkáját. 

Jól tudom, hogy minden kifogásnak nem lehet 
eleget tenni, vagy elejét venni; tudom, hogy az 
«Alkotmán)'» anyagi eszközök híján2 nem adhat annyit, 
mint az «Az Újság», vagy a «Pesti Hirlap», de annyit 
legalább is adnia kellene, a mennyit adhat s a mennyit 
mindnyájunk érdeke kíván.8 Legutóbb például Poló-

1 Kneller pompás könyvéből «A kereszténység és a modern 
természettudomány úttörői», Wallace neve hiányzik. A legköze-
lebbi kiadásba bízvást bele lehet iktatni azt is. Wallace tanúsko-
dásának fontosságát emeli az a körülmény, hogy ö egész életében 
lelkes darwinista volt. Ismertetett könyvéről érdekes cikket közöl a 
«Public Opinion» márc. 13-iki száma «Man and the Worlds Pur-
pose» cím alatt. 

2 Bizony k é r e m ezen m ú l i k m i n d e n . Szerk. 
3 Igyekszik is annyit adni, a mennyit adhat. Szerk. 
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Jeíef, on 

nyinak felszólalását a szabadkőművességről maga 
az «Alkotmány» európai fontosságúnak jelezte s a 
beszédet mégis csak rövid kivonatban közölte. Avagy 
elhangzik Apponyinak mindenkor eseményszámba 
menő beszéde, a mely, eltekintve a politikától is, 
mindig remekmű; és mi ezeket a beszédeket az 
«Alkotmány» hasábjain csak vázlatosan olvashat-
j u k ; a k i eredetiben akarja élvezni, annak idegen, 
talán épen ellenséges szellemű lapot kell vennie. 
Ilyen dolgokban már csakugyan szükséges volna 
felülemelkedni a pártszempontokon és nemcsak a 
néppárti beszédeket —ezeket is természetesen szivesen 
olvassuk, — hanem az ily nagyszabású, közérdekű 
beszédeket is teljes egészükben kellene közölni. Azt 
hiszem, ez nem volna oly nagy áldozat, a minőt 
keresztény napisajtónk megkedveltetése, általánossá 
tétele érdekében nem lenne érdemes meghozni. 

A legmélyebb tisztelettel P 

Valahányszor kath. sajtónk ellen panasz merül 
föl, még a legtisztább és legőszintébb meggyőző-
désből is, mindannyiszor látom, mennyire nincsenek 
beavatva barátaink a mai hirlapirás titkaiba. Pénz 
nélkül ott semmise megy. Az újság szerkesztéséhez 
két kellék kell: nagy apparátus, ehhez meg nagy 
tőke ; pusztán előfizetésből, még akkor is, ha vala-
mennyi előfizető pontosan fizet, jóravaló lapot ma 
fönntartani nem lehet. Azok a nagy lapok nagy és 
arravaló személyzettel dolgoznak s ehhez az érde-
keltek részéről óriási összegekkel rendelkeznek. A mi 
vezető katholikusaink szemében azonban, úgylátszik, 
a sajtó még ma sem közérdek, nem fektetnek bele 
tőkéket a sajtóba. Egyik néz a másikra, hogy az 
tegyen valamit s végre egyik se ad semmit. Egyik 
lapunk koldus, a másik koldusabb. Tessék tehát 
a sok okoskodás helyett ebből magyarázni mindent. 
Látom, hogy pl. Turi szerkesztő emberfölötti munkát 
végez s lássa, az «Alkotmány» mégis csak úgy néz 
ki, ahogy kinéz. Mert hát : Filii tenebrarum pruden-
tiores sunt filiis lucis; azok tesznek, mi csak bölcsen 
tudunk beszélni. Nem is tud előremenni a mi — 
nagyhatalmunk. Szerk. 

D. B e s z t e r c e b á n y a . Bis dat, qui cito dat. 
N. N a g y v á r a d . Remélhetőleg a május 14-iki lesz a 

jubiláris szám. 
B. S z a t m á r . Épülök nagy munkakedvén és kellemes 

stílusán. 
T. Kérem: esztergomi hercegprímás nem létezik; léte-

zik esztergomi érsek és létezik a magyar közjog szerint: 
Magyarország hercegprímása, kinek székhelye Esztergom. 
Jó, ha szabatosan beszélünk. 

M. B u d a p e s t . A sok emberi visszásság úgy látszik az 
egyetemes harmóniához tartozik, mintha az emberek nem is 
lehetnének el nélkülök. Valahol Tolstojnál olvastam, hogy 
helyzetével senki nincs megelégedve, eszével mindenki. Lássa, 
ez is a visszásságok egyike. 

P . S o p r o n . Mint egyik (amerikai) hallgatómtól érte" 
sültem, Amerikában úgy oldották meg a bérmálásnál a 
nálunk is annyi nehézséggel járó bérmaszülői kérdést, hogy 
a plébános kér föl egy férfit és egy nőt a fiúk, illetőleg a 
leányok bérmaatyjának, illetőleg bérmaanyjának s ezek ketten 
végzik az összes bérmálandók körül a bérmaszülői tisztet, 
ajándék-, traktaadás stb. kizárásával. 

L . B u d a p e s t . Thallóczy Pauler Gyula fölött tartott 
emlékbeszédében (Századok, 1911. 275. 1.) igen jellemző az a 
pont, a hol a gyermekek viselkedéséről beszél, midőn apju-
kat, a tudós Pauler Tivadart, más hires tudósok : Wenzel, 
Virozsil, Eötvös József br. stb. meglátogatták. Ösztönszerűleg 
hallgattak, nem is kellett őket oktatni az öregebbek iránt 
való tiszteletre. «Az a pajtáskodó fesztelenség, mely a tekin-
télyeket megdöntötte, akkoron nem volt divatban.» Beh jobban 
nevelték akkor a gyermekeket ! 

G. B u d a p e s t . Egyszerűen botrányos Ignotus (Veil 
gelsberg) előszava Nádai Pál «A gyermek» cimű nagy garral 
hirdetett könyvében. Egész nyiltan üzen hadat az erkölcsi 
nevelésnek. Ezt írja « . . . a z erkölcsös nevelés minden erejé-
vel azon van, hogy az embert élhetetlenné gyengítse, az élet 
versenyére alkalmatlanná bágyassza . . . Hajolj meg a hatal-
masok előtt s nyargald le a gyengéket; hízelegj az aljasok-
nak, mert ezek árthatnak s komiszkodj a nemes lelkűekkel, 
mert ezek nem állanak bosszút . . .» Hallatlan egy oktatás ! 
Mondani se kell, hogy Ignotus is, Nádai is izraeliták; az 
egyik hírlapíró, a másik fővárosi reáliskolai tanár. Mit 
fognak ezek még írni? Mert nekik ez a haladás, nekik ez a 
modern szociális fölfogás. Machiavellizmus a köznapi életben ! 

15. B u d a p e s t . Nálunk úgy hiszik az emberek s az 
alacsony kulturájú szociáldemokrata emissariusok is folyton 
úgy hirdetik, hogy egyedül a hitbizományok s a papi birtok 
(a földéhség) akadályozzák a rendes szociális viszonyok ki-
fejlődését. Pedig ez nem igaz : a lelkek betegek ; ez az igazi 
baj s oka minden további bajnak. íme a mai Franciaország-
ról, hol pedig papi birtok csakugyan nincs, ezt írja április 
13-iki számában az «Esti Újság»: «Érdekes, hogy sehol oly 
nagy, oly széles, oly keseredett, annyira a forradalomig 
csapkodó szociális küzdelmek nem folynak, mint Francia-
országban, ahol a legradikálisabb szocializmus ül a kormányon 
és vezeli az államot. Ahol minden megvan, a mi az új apos-
tolok szerint a népet boldoggá teheti és a nép íme olyan 
boldog, hogy mindenfelől puskatussal kell a jóléti kormá-
nyoknak lecsöndesíteni». Tehát az egyház kifosztása még 
nem orvosszere a szociális bajoknak, hanem a felebaráti 
szeretet s a vallás visszaállítása a lelkekbe; ez majd meg-
tanítja az embereket a földi javak lietyes beosztására s helyes 
élvezésére is. 

TARTALOM. Gladius pontificalis. I. Adám Iván-
tól. — Vegyesházasok gyónási föloldozása. Plébános-
tól. — Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. XVI. Breznay 
Béla dr.-tól. — AN. Konstantinus előtt élt keresztények 
munkájáról általában. VII. Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
Machiavellizmus. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Az 
óceán mélységének teleologiája. Némethy Gyula dr.-tól.— 
Egyházi világkrónika. (A magyar tudomány veszedelme.) 
—y —la-tói. — Irodalom. P. Felix szociális konferen-
ciái. II. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Keppler-Némethy : 
Több örömet, d.-től. — Wallace: The World of Life. II. 
(Vége.) Némethy Gyula dr.-tól. — Levél a szerkesztő-
höz. (A kath. sajtóügyről.) P.-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 26'. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Gladius pontificalis. di.) 

És most nézzük a veszprémi régi leltárban és 
okiratokban előforduló főpapi kardok régi történetét. 
Kor szerint megyünk. 

Legrégibb főpapi kardrészletünk emléke a XIII. 
század közepéről való. A Cod. Dipl. V. II. 265. lap-
ján találunk róla adatot. 

Kun László király ugyanis indokolja egy okmá-
nyában, hogy miért adja a veszprémi székesegyház-
nak a Zala vára mellett fekvő Zerenthe nevű szőllős 
birtokot minden hozzátartozó felszerelésével és mun-
káskezekkel együtt. «Accepit (rex) e camera ecclesiae 
vesprimiensis 15 márka aranyport, et regalem 
baltheum és egv királyi kardövet, auro, gemmis 
preciosorumque lapidum miro opere redimitum, 
arannyal, gyémántokkal és drágakövekkel csodás 
művészetű hímzett remeket, melynek becsértékét 5U 
arany márkára telték, a mi azon korban óriási pénz-
értéknek felelt meg. 

Az oklevél a forrást is megnevezi, a honnét a 
diszmű a veszprémi káptalan kincstárába került. Ez 
az arany és királyi kard, mondja az okmány, eidem 
ecclesiae per Paulum antistitem data fuerunt, Pál 
püspök adta a veszprémi székesegyháznak. Ez a Pál 
pedig fráter comitis Benedicti, kinek akkor jószágot 
adományozott a király, a pozsonyi és fehérvári pré-
postból és kir. alkancellárból lett veszprémi püspök, 
a kiről IV. Béla és IV. Orbán pápa igen elismerőleg 
és magasztalólag nyilatkoznak és a kit okossága, 
ügyessége és szeretetreméltósága miatt mindenütt 
szerettek. 

IV. Béla király ugyanis nem tudott Zeland püs-
pökkel, Pál elődjével boldogulni, kit a káptalan a 
király tudta és beleegyezése nélkül veszprémi püs-
pöknek választott és ezt neki tudomására sem hoz-
ták; sőt a pápához való felterjesztését kijátszották, 
mikor az esztergomi érsekkel megerősítették. Béla 
tehát idegenkedett tőle, tisztségét nem vette igénybe, 
budai járandóságától elütötte, a kancelláriusi 500 már-
kát megvonta tőle, sőt nem segítette, mikor Zeland 
a saját papságával sem tudott megférni és még a 
pápától sem kapott támogatást. 

Halála után, 1263-ban kapta Pál a veszprémi 

püspökséget és azt a gyönyörű királyi oklevelet, 
melyben Béla király bevallja, őszintén és nemesen, 
hogy tévedett, hogy sajnálja a hibát és hogy a sérel-
meket helyrehozza, a károkat jóváteszi. A Cod. Dipl. 
IV. 3. 503-ban olvastuk, hogy az elvett hivatalokat, 
a templomokat és budai tizedeket, valamint a kir. 
kancelláriával járó jogokat és járulékokat, cum salario, 
visszaadta. 

Pál püspök kedves modorú, ügyes, okos és 
békességet szerető férfiú volt, kit nemcsak Béla 
király, hanem fia, István és unokája, IV. László is 
szeretett. Béla felhasználta Ottokárnál béketárgyalá-
sokra, László kir. kancelláriussá tette. A pápa fel-
szólítására összegyűjtötte a Bakony Szent-Pál-reme-
téit, adott nekik rendes szabályokat és szerves egy-
ségbe hozta az egyházzal. A mivel a nálunk oly ki-
váló érdemeket szerzett hazafias pálosrendet talpra-
állította.1 Nagy szolgálatot tett Pál püspök azáltal 
is, hogy a rakoncátlan kunokat, kikkel a király sem 
bírt már, egyházmegyéjében rendbeszedte. Ezek 
loptak és raboltak, a templomokat fosztogatták és 
pusztították (az esztergomit és tihanyit is) és még a 
keresztényeket is arra szorították. Az istenitiszteletet 
sok helyen teljesen megakasztották, úgy hogy: fere 
omnia divinae laudis organae suspenderentur, majd-
nem teljesen szünetelt az Isten dicsérete. 

A művészi kardövet a karddal együtt ezen ér-
demekért adta az öi-eg Béla király Pál püspöknek, 
ex benevolentia erga ecclesiam, kárpótlásért a szen-
vedett károkért és elismerésképen a püspök érde-
mei iránt. 

1275-ben meghalt Pál és a káptalan veszprémi 
püspöknek megválasztotta Németujvári Pétert, Német-
ujvári Henrik bán harmadik fiát. Még ezen évben 
fordult meg Veszprémben a fiatal László király és 
kéri a templom kincsét, melyet az új püspök ellen-
kezés nélkül átadott neki. 

A drága királyi kardöv rövid történetéből kon-
statálhatjuk, hogy a XIII. század közepén már meg-
volt a kathedralisban a camera ecclesiae, a főtem-
plom kincstári helyisége, az úgynevezett sacrarium és 
hogy a kardkötő valóban királyi módon volt ékesítve 

i Mon. E. Vesp. 1263. 
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arannyal, gyémánttal és drágakövekkel és remek-
munkát képviselt a himzőművészetben. Látjuk tehát 
rajta, hogy királyi reprezentálásra készült, királyi 
fényben ragyogott és fejedelmi ajándékot képezett. 
IV. László azonban elpocsékolta. 

* 

A második nevezetes hadi emlékünk Rozgonyi 
Simon-féle leltárunkban fordul elő. Egy elkülönített 
szakasz homlokzatán ezen címet találjuk: Inventarium 
de ornamentis pontificalibus per dominum Michae-
lem episcopum donatis, in ladula sua episcopali 
repositis. Leltára azon főpapi szerelvényeknek, me-
lyeket Mihály püspök ajándékozott az egyháznak és 
melyek püspöki szekrényében fekszenek. 

Ez a Mihály püspök a Héderváryakból való és 
mint nyitrai püspök került Veszprémbe 1399. junius 
16-ikán. Nálunk összesen három évig működött ; 
1402. szeptember 23-ikán találkozunk vele utólján. 
De nagy emléket hagyott hátra. Restaurálta és csak-
nem teljesen helyreállította az 1388-ban nagy tűz-
vész által tönkrement székesegyházat. Már püspök-
ségének első évében találunk három levelet, mely a 
kathedrális érdekében Íródott a pápa által. 1400. már-
cius 13-ikán, november 8-ikán és november 15-én 
kapta a püspökség a római okleveleket, melyeket a 
monumenták1 felsorolnak. A november 8-iki levél 
hozott felhatalmazást, hogy Mihály püspök a restau-
rált székesegyházat fölszentelheti. Újra háromévi és 
háromnapi búcsút engedélyezett IX. Bonifác pápa. 
Mintegy megerősítette márciusi bulláját, hogy a hívek 
nagyobb buzgalommal térjenek meg és áldozzanak 
Isten házának dicsőségére, mert hiszen nemcsak a 
bazilika lett a lángok martaléka, hanem a hires 
veszprémvölgyi zárdatemplom is leégett, sőt a vár és 
város is áldozatul esett a nagy tűzvésznek. 

A harmadik november 15-ikén kelt bulla külö-
nösen érdekes, mert nemcsak az akkori idők búcsu-
szokásait világítja meg, hanem Veszprém város egy-
házi épületeiről is tiszta áttekintést nyújt. A vesz-
prémi püspököt ugyanis felhatalmazza, hogy tizenkét 
alkalmas papot (ydoniis presbiteris) válasszon, kik a 
hivek gyóntatására szolgáljanak. Megjelöli az illetők 
instrukcióit és joghatóságát, a híveknek pedig a 
templomlátogatására szolgáló templomokat és kolos-
torokat. 

Héderváry Mihály püspöknek nagy érdeme az is, 
hogy a püspöki birtokot rendbeszedte. Igen jó és 
okos gazda volt, különben nem bírta volna a rend-
kívüli egyházi és püspöki szükségleteket fedezni. 
Bámulnivaló dolog, hogy a kathedrális építőkölt-
ségének fedezésén kívül hogyan bírt azon óriási ki-
adásokkal, melyeket a XIV. században az akkori kor 
rótt a főpapokra és melyeket a sok harc és dulakodás, 
kiváltképen pedig a világi és egyházi főnökségek szab-
tak a prelátusokra. íme Mihály püspök egy példája. 

i Eccl. Vesp. II. 317, 324, 325. 

1380. április 25-ikéről találunk egy pápai kincs-
tári nyugtatványt,1 mely jelenti, hogy Benedek vesz-
prémi püspök fizeti a Szentszéknek járó dijakat ki-
nevezése és felavatása fejében. Fizetendő pedig 450 
aranyforint (quadringentos quinquaginta tlorenos auri) 
pro camera apostolica és 40 aranyforint a 40 garasá-
val magyar értékben a fogalmazványokért, de ser-
vis minutis. 

1392. január 30-áról és április 18-áról szól egy 
másik intimatum Maternus pöspöknek, a kinek 900 
aranyforintot kell fizetni de camera és 5 forintot de 
servitiis. De mivel elődje nem fizette meg a rá eső 
részt, ezt is neki kell fizetni. 1393. aug. 12-én le is 
fizetett ennek fejében 907 forintot.2 

Demeter püspök-utód 1395. április 3-án fizetne 
900 forintot de camera és 5 forintot de servitiis. De nem 
fizette; helyette Héderváry Mihály püspök-utódnak 
kellett fizetnie.3 

Héderváry Mihály 1399. junius 15-én került a 
veszprémi püspöki székbe. A rá eső rész 905 arany-
forint.4 De Demeter restanciában volt 739 forinttal; 
fizette tehát a predecessor helyett Mihály püspök. 
Azonban még az antepredecessor Maternus is hátra-
lékban volt 434 aranyforinttal. Ezt is Mihálynak 
kellett fizetnie. Sőt még a harmadik elődje, alterius 
antea predecessor, Benedek is tartozott az illetéké-
vel, 905 aranyforinttal és ez is Mihály püspök nya-
kába szakadt. Világos, hogy a várőrségnek és udva-
rának tartása, a bandériumok költsége, a királyi 
fiskus járandósága és ez a pápai nagy fizetség akkora 
terhet rótt a püspökre, hogy a Szent-Mihály-kathe-
drális építésére már nem tellett. Mégis ez a Héderváry 
Mihály püspök építette fel a bazilikát és egyenlítette 
ki elődjeinek összes tartozását. És mindezt három év 
alatt! Ebben van Mihály püspök hervadhatlan ér-
deme. 

De Héderváry nevét és dicsőségét hirdeti a ka-
thedrális XV. századból származó kincstári leltára is. 
Bövid püspöksége alatt egész kincstárral gazdagította 
székesegyházát. Zománcos ezüstkeresztek, drága kely-
hek, szelencék, gyűrűk és ereklyetartók, arany- és 
ezüstszövetű egyházi ruhák, drága paramentumok és 
olláröltöztetők, szőnyegek és pergamenos, kincset érő 
könyvek dicsérik a püspök bőkezűségét és áldozat-
készségét. 

Ezek között fordul elő a gladius pontificalis, a 
főpapi kard is. Hogy honnét kapta a püspök a ritka-
ságot, nem tudjuk. A királytól alig, mert Zsigmond 
örökös pénzzavarban volt. Lehet, hogy örökölte, mert 
tekintélyes és hatalmas családhoz tartozott. De akkor 
mikép lett gladius pontificalis? 

A további sorsáról sincs tudomásunk. A későbbi 
leltárakban nem fordul elő, a protokollumokban 
sem, de a török elől elszállított tárgyak lajstromá-
ban sem. 

1 Monum. Eccl. Vesp. II. 255. 3 m. E. V. II. 300. 
2 Mon. E. V. II. 262. és 287, « M. II. 315. 
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A Simon-féle leltár a főpapi kardról így szól: 
Item unus gladius pontificalis, compositus de camu-
cato rubeo deaurato cum floribus. Egy főpapi kard, 
melynek hüvelye boritéka aranyos vörös kamukából 
készült, virágokkal. Több értesülésünk nincs róla. 
I)e van egy pendantja a bécsi kir. udvari fegyver-
gyűjteményben. Királyi díszkard a cime, a XV. szá-
zadból való. Markolatja egészen egyszerű hengerded 
alakú fogantyú, gömbje nincs, keresztvasa kél víz-
szintes nyúlvány, minden ékesség nélkül. A kard 
pengéje kissé hajlított görbe, mint a magyar. Tasakja 
borszerű aranyos rózsákkal. Benne hasonmását látom 
a mi gladius pontificalisunknak. 

* 

A harmadik főpapi kardunk története igen ér-
dekes, bár alakjáról ennél sem tudunk sokat. A kard 
hőse Beriszló Péter, ki fehérvári prépostból és kir. 
titkárból lett veszprémi püspök éspedig igen eredeti 
módon. Bakócz Tamás esztergomi érsekkel Rómába 
került, hogy a nagyravágyó prímás szekerét tolja az 
új pápaválasztásban. Az isteni Gondviselés azonban 
úgy intézkedett, hogy épen akkor ürült meg a vesz-
prémi püspöki szék. A Gizela és Adelhaid királynék 
ujabb síriratát szerkesztő Isvalics Péter püspök 
Olaszországban meghalt. (1511. szept. 11.) Helyére az 
új pápa az előtte már jól ismert és Rómában is 
megfordult Beriszlót tette. Bakócz Tamás érsek ott 
Rómában püspökké is szentelte, II. Gyula pápa pedig 
azzal tüntette ki, hogy a Miksa császárnak szánt 
aranyrózsát Péterrel vitette a császárhoz. Mikor haza 
került, itthon is nagy applauzussal fogadták. A király 
a pornói apátságot adományozta neki, majd auraniai 
perjellé tette. 

Akkor történt, hogy Perényi Imre a horvát bán-
ságról lemondott, mert már nem győzte a török 
támadásokat visszaverni. A királyi tanácsban senki 
sem vállalkozott a veszedelmes pozícióra. Kockára 
teszem a fejemet, mondja a fiatal püspök. Ha nincs 
más, vállalkozom én, et obtutit se tamquam pos-
tremum omnium et inutilem, ha alkalmasnak és méltó-
nak találják rá. 

A tanács megéljenezte, a király kinevezte hor-
vát bánnak és kir kincstartónak s Jaica kir. vár 
védelmét is rábízta, mert a török már körülfogta. 
Rövid idő alatt rendezte a horvát honvédelmet, az 
elkényeztetett urakat hadi kötelességökre szorította 
és követelte, hogy minden hazafi a táborban meg-
jelenjék, mert a török az országban van és Blinj 
várát ostromolja. 

Beriszló seregében Zrínyi Miklós és Beriszló 
Ferenc is megjelent bandája élén. 1513. aug. 16-án 
találkozik a két sereg Dubica és Kostanica vidékén, 
az Una partján. És a török véres, elhatározó csatá-
ban nagy vereséget szenvedett. Háromezer török 
hullott el és került fogságba. Négy vezér holtteste 
fekszik a csatatéren. Az egyiket maga Beriszló 
vágta le. 

Ez a fényes győzelem nagy dicsőséget szerzett 
Beriszlónak a hazában és külföldön is. Az egész 
ország viszhangzik az örömtől. Karlovics S. gróf azt 
írja a csata napján: Tria millia Turcarum trucidata 
et capta. Bogamus Deum, ut secundet. Háromezer 
török felkoncolva és fogságban. Adjon Isten még 
egy ilyent. Ulászló király vranai perjellé teszi 
Beriszlót és dubicai főispánná. Leo pápa küld neki 
ünnepélyes elismerést és köszönetet a kereszténység 
nevében és mellékel vitézségének, önfeláldozásának 
jelképében egy rendkívüli ajándékot,gladiumsacratum 
el pileum, pápai áldással ellátott telszentelt díszkar-
dot és díszsisakot. Pontifex Maximus misit Petro 
episcopo gladium pontificalem ! 

Ez volt Beriszló legnagyobb kitüntetése, leg-
nagyobb öröme. Innéttől fogva felbillent lelki bol-
dogsága és kezdődik a kálváriája. A nagy hirnév és 
kitüntetés temérdék irigységet szült. Mágnás- és fő-
papi körökben egyaránt. Megtagadják a segítséget. 
Bakócz érsek hat a királyra, hogy ne adjon Beriszló 
kérésére semmit, mert eltékozolja az ország pénzét. 
Beriszló pedig kimutatja, hogy nemcsak bánságának 
jövedelmét, de püspökségéét és egyéb hivataláét is 
megemésztette az állandó táborozás és csatározás. 
Kéri tehát a közeli, üresedésben levő püspökségek 
jövedelmét a háború szükségletének fedezésére. De 
ez nagy megütközést szült Bakóczban, ki már 9 éve 
adminisztrátora a zágrábi püspökségnek és topuszkoi 
apátságnak. Ellene dolgozik tehát minden téren. 

Fokozza Bakócz ellenszenvét és haragját Beriszló 
ellen, hogy a király jóindulattal van a püspök iránt 
és a pápa is egyre segíti, dicséri, buzdítja és magasz-
talja. Még a bíbornoki kitüntetést is igéri neki. 

Ádám Iván. 

Bemard Shaw és a cenzúra. 

A Shaw által sokszor végigkorbácsolt obskurus 
és képmutató nyárspolgár-társadalom Bécsben egy 
kissé a sarkára állott s a szúrósszemű ir feléje dobált 
köveit a maga módja szerint dobta vissza. Rendőr-
zubbonyba bujt, a fejére hegyes pléhsisakot húzott 
s kimondta a szentenciát: Bernard Shaw-nak «Kivá-
gott újságcikkek» c. darabját Bécsben nem szabad 
előadni. Nem marad adós a drákói ilélet megoko-
lásával sem : a darab angol államférfiakat és gene-
rálisokat tesz gúnytárgyává — ergo. 

Modern emberek vagyunk, a kik megszoktuk 
már, hogy a napi események mellett gyorsvonati 
sebességgel száguldjunk tovább — de emellett a kis 
hir melleit mégis megtorpanunk egy kissé. — Mi 
akar ez lenni? Vájjon annak a sokaktól rég óhajtott 
irodalmi cenzúrának egyik első fecskéje-e, a mely-
nek feladata volna minden hazugságot, minden pisz-
kot tüzzel-vassal üldözni — vagy talán annak a hires, 
soha a «néhai» nevet teljesen föl nem vett copfnak 
legújabb életnyilvánulása ? Más szóval: okosan csele-
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kedett-e a bécsi hatóság, vagy talán kissé — bocsá-
nat — ostobául ? 

Ember legyen a talpán, a ki Shaw kuszált, ellen-
mondásokkal és következetlenségekkel tarkított, bár 
kétségkívül érdekes gondolatvilágában teljesen el 
akar igazodni — ez tény. S bizonyos az is, hogy 
munkáiban fölös számmal vannak helyek, a melyek-
nek olvasása vagy hallatára a keresztény, vagy mond-
juk így: józanul, elfogulatlanul gondolkodni és Ítélni 
tudó ember szemöldökei egymásnak ugranak — de 
ezek vallási, erkölcsi, életbölcseleti tételeket kezdenek 
ki, igaz, hogy sokszor rendkívül megnyerő formában. 
A fejcsóválás tehát jogosult. Ha munkáinak ezen helyeit 
kisérnék gyanakvó pillantásokkal a jó bécsiek — 
megérteném, bár okosabb dolgokra is felhívhatnám 
a figyelmüket, mondván: Uraim, vannak a Shaw 
csipkedéseinél veszedelmesebb bajai, sőt valóságos 
rákfenéi is az irodalomnak — nem volna okosabb 
ezek alól rántani ki először a gyékényt? Shaw és 
társadalomjavító eszméi úgyis nagyon valószínűen 
a Dumas fds reformereskedésének sorsára jutnak 
valamikor, de ki fogja visszacsinálni ezeknek a jel-
zett, sokkal veszedelmesebb bajoknak az eredményei!, 
ha jelenleg nem igen törődünk velők? 

Mondom, megérteném és valamennyire méltá-
nyolni is tudnám, ha Shaw azon munkáit méltatnák 
figyelemre, a melyek kihegyezett tendenciával indul-
tak világgá — de mit akarnak ezzel az igénytelen 
s maga a szerző által sem nagyra taksált komédiával, 
a mely angol politikusok és feministák fejéhez vag-
dal gyöngéd maliciákat — szóval speciálisan angol 
viszonyokat tárgyal és állít fejetetejére a tőle meg-
szokott modorban ? Egyetlen indítóokuk lehetett csak 
az, a mit meg is mondanak, de épen ez a motiválás, 
ez a félszeg, esetlen udvariaskodás derít széles jókedvre 
bennünket. A diplomatikus udvariasság, mint iro-
dalmi irányító tényező valóban érdekesen hangzik. 

Ám nem az a legérdekesebb a dologban, hogy 
a jó bécsieknek az angol államférfiak tyúkszeme fáj, 
hanem az, hogy hogyan értékelnek egyes dolgokat. 
Igy például nagyon jól tudják, hogy mint a közérde-
kek őreinek, bizonyos tekintetben az irodalom is 
hatáskörükbe tartozik. A felmerülő esetekben azon-
ban distingválni is lehet. Vannak elsőrendű fontos-
sággal biró bajok, másodrendűek és így tovább. Már 
most, ha mindezeket mérlegre teszik, kiderül, hogy 
államra, egyénre egyaránt legveszedelmesebb dolog 
volna, ha az angol politikusok kigúnyolását megtor-
lás nélkül hagynák — elő hát az öreg ágyúval. Az, 
hogy van egy másik, kevesebbet politizáló irodalom 
is, a mely a vallástalanságot, immoralitást hirdetvén, 
cifrább eredményeket produkál, baj, baj, de csak 
másod, sőt a jó ég tudja hányadrendű fontosságú 
dolog, a melyet a legsúlyosabb esetekben, néhanap-
ján sátoros ünnepeken egy-egy kobozással is el lehet 
intézni. A saját gyümölcsösüket is ellepi a hernyó s 
ők a más kertjéből hessegetik a verebeket. 

A mi ugyancsak ritkán látott cenzúránk is több-
nyire ilyen sanda mészáros-szerű szerepekben buk-
kan föl. Fensőbb körök például bizalmasan felszólít-
ják az egyik színház igazgatóját, hogy a Biró Lajos 
«Sárga liliom» c. darabjában szereplő és kevésbbé 
gáláns viselkedésű főherceg titulusát jó lesz nagy-
hercegre változtatni, ezért meg azért. Diktum faktum, 
a főherceg a következő napon már mint nagyher-
ceg csinálja a botrányokat. Az már igazán szót nem 
érdemel, hogy a szereplők, a környezet, a nevek, a 
város továbbra is magyar marad, mert honnan is 
jutna eszébe a nagyérdemű publikumnak, hogy mit 
keres a magyar hadseregben, magyar földön egy 
nagyherceg, mikor ezek a jó urak amarra, valahol 
az atyuska birodalmában teremnek. Az a fő, hogy a 
főhercegből nagyherceg legyen : a darab piszkos ten-
tenciája, keresztényellenes kiszólásai maradhatnak a 
régiben, ezekre nem érdemes szót vesztegetni, értök 
tekintélyt, súlyt latba vetni. Vagy nézd a «Fiúk és 
leányok» példáját. 

Jól tudom, hogy igen kényes dolog a keservesen 
kivívott sajtószabadság idejében irodalmi cenzúráról 
beszélni s szégyellem is magamat egész hivalkodó 
kulturánk helyett, hogy ezt a kérdést egyáltalában 
feszegetni kell. De szeretem annyira a kuliurát, az iro-
dalmat, hogy kalapot tudnék emelni az előtt az állami 
intézmény előtt, a mely a szellemi piszok üldözéséi 
lűzné ki célul, bárhol és bármilyen alakban jelenik 
meg s elég barbár vagyok hozzá, hogy örömmel 
tudnám szemlélni, ha bütykös rendőrkezek söpörnék 
le az immoralitást, vallástalanságot hirdető sarla-
tánokat minden olyan térről, a mely a szellemi élet-
tel kapcsolatban áll — bármennyire függetlennek is 
szeretném tudni az igazi irodalmat. Mert az örök 
értékek védelme, ugyebár, kötelesség még akkor is, 
ha egyes helyeken netalán sivalkodás is hangzik föl 
a nyomában? 

De ha már van az ilyen intézménynek valami 
kis nyoma, becsüljük meg annyira, hogy erejét ne 
holmi bagatellügyek elintézésére vesztegessük, vagyis : 
ne Bernard Shaw-n verjük el a port, hanem azokon, 
a kik igazán megérdemlik. 

Summa summarum: tanuljunk meg helyesen 
distingválni és értékelni s ne szúnyogok után kap-
kodjunk, mikor valóságos cece-Iegyek zümmögnek a 
fejünk körül. W. 

Hofbauer szent Ideiemen élete alkonyán. (xvn.> 

É r d e k e s j e l e n e t p á p a é s c s á s z á r k ö z ö t t g o n d -
v i s e l é s e s f o r d u l a t t a l s z e n t ü n k é l e t é b e n . 

Nevezetes a császári kegyben idegenbe való elbo-
csátásnak Hofbauer atyáig történt lej öttében kiutasító 
paranccsá1 vált átalakulására nézve az a körülmény, 

1 Ezzel a ténnyel, természetesen Bécs és Ausztria terü-
letére nézve szentünk s az ő kongregációjának a sorsa, a 
sírja, emberileg le volt pecsételve. 
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hogy ennek az átváltoztatásnak vakmerő merény-
letét a császári akarattal szemben Hofbauer atya 
ellenségei, kik már szinte megszokták, hogy a szent 
férfiú ellen mindent merjenek, azalatt hajtották 
végre, amíg Ferenc császár még Bécsben volt, vagyis 
Bómába, a hová szándéka volt menni, el nem uta-
zott. A ki Istennek nem adja meg, a mi az Istené, 
hanem az ő mindentudósága jelenlétében halmoz 
bűnt bűnre, az bizony a császárok akaratát s az em-
beri törvények szentségét is, ha kényének úgy tet-
tetszik, kijátsza és semmibe veszi. 

Ámde szentünk ellenségeinek a két utóbbi csel-
szövő, vakmerő merénylete sem vezetett a célbavett 
sikerre; sőt a legutolsóból, az elbocsátásból kiutasító 
parancsot kovácsoló merényletből kifolyólag vetle 
kezdetét szentünk ügye jobbrafordulásának a lán-
colata. Ezenfelül az különös még ebben a dologban, 
hogy ennek a jobbrafordulásnak szintén éppen ők, 
Hofbauer atya halálos ellenségei, maguk váltak Isten 
kezében eszközeivé.1 

Hiszen láttuk, hogy Hofbauer atya mindenről, 
a mi vele történt, mélyen hallgatott. Tőle nem tudott 
meg Bécs semmit. Az ő ellenségeinek hiúsága és kár-
öröme fecsegte korai diadalérzetlel világgá, hogy 
Hofbauer atyával mi történt és a császári akarat ere-
jénél fogva minek kell legközelebb múlhatatlanul 
történnie. Nem csoda ennélfogva, hogy Bécsben szél-
tében-hosszában híre ment a dolognak és szentünk 
barátai lassankint megtudtak mindent. A kihez a hír 
a történendőkről szentünk barátai körében az elsők 
között érkezett meg Penkler báró, tüstént Hohenwart 
érsekhez sietett. Már tudjuk, hogy Ferenc császár 
mily feltétlen tisztelettel viseltetett egykori nevelője 
iránt egész életén át. S Hohenwart érsek nagy tapin-
tatossággal igazán könnyen teljesíthető kezdetnek 
elég — csekélységet kért ezúttal a császár kegyétől, 
de Hofbauer atyára megokolásánál fogva fölöttébb 
megtisztelőt. «Ha így szólt az érsek — Hofbauer 
atya elmegy, én legjobb papomat vesztem el benne». 
Azt kérte ennélfogva az érsek — s tüstént meg is 
kapta — hogy a Hofbauer atyára vonatkozó ren-
delet végrehajtása addigra halasztassék el, míg a csá-
szár olaszországi, római útjáról visszaérkezik.2 

1 Ok erkölcsileg szentünket akarták megsemmisíteni, 
azonban agyarkodásukban ők maguk vesztek bele. Beigazoló-
dott szent Ágoston mélyenjáró eszének tapasztalata ebben 
az esetben is : «Plus perditi homines cogitabant, quomodo 
nocerent, quam quomodo sitii eonsulerent, ne périrent a. Tract. 
49. in Joan. 

2 «Baron Penkler — irja Brunner, 218.1. — begab sich zum 
Erzbischof, um diesem den Vorgang zu erzählen. Das war 
für den ehrwürdigen Kirchenfürsten so viel, als Aufforderung, 
des Verfolgten sich anzunehmen. Er ging selbst zum Kaiser 
Franz, der eben daran war, eine Reise nach Italien anzutre-
ten, und stellte an den Monarchen die Bitte, es möge vor-
läufig das Urteil über Hofbauer wenigstens bis zur Rückkunft 
des Kaisers suspendiert bleiben . . . Der Erzbischof stand als 
ehemaliger Erzieher des Kaisers bei diesem in groszem An-
sehen, und sein Ansuchen wurde sogleich bewilligt.» 

Ferenc császár római utazásának is, mint min-
den más császári római útnak, megvan a maga tör-
ténete. Maga az út VII. Pius pápa meghívásából in-
dult ki. A császár, azt lehet mondani szívesen, de 
azt is lehel mondani, hogy nem szívesen adta rá a 
fejét a pápához való utazásra. Vonzotta öt, mint em-
beri, vallásos szive; de mint császár telve volt auto-
kratikus hajlamokkal és szívósan ragaszkodott a ha-
gyományos jozefinizmusnak tisztán egyházi ügyek-
ben való önkényuralmi szelleméhez.1 Annyira ra-
gaszkodott az egyházba belekormányzó jozefinizmus 
állampolitikához, hogy ennek a kedvéért kész volt 
még a pápának adott szavát is megszegni és az igért 
római utat elhagyni. Egyházi ügyekről tárgyalni a 
pápával semmi áron sem akart. 0 csak udvariassági 
ténynek, kegyeleti cselekedetnek kívánta római útját 
tekintetni.2 

Ámde az isteni Gondviselés, akinek kezében van 
minden teremtett akarat, tehát a hatalmasok aka-
rata is, Ferenc császár 1819-iki római útjának ter-
mészetére nézve másképp határozott. 

De mielőtt a pápa és a császár e történeti ne-
vezetességű találkozásából azt, a mi Hofbauer atya 
ügyére vonatkozik, kidomborítanók : lássuk előbb igen 
röviden, mire vetemedtek szentünk ellenségei vak-
merőségükben, az alatt, míg a szászár távol volt, a 
császár és szentünk ellen. 

Hohenwart érsek közbenjárására Ferenc császár, 
a mint már tudjuk, kiadta az utasítást, hogy a Hof-
bauer atya távozására vonatkozó rendelet végrehaj-
tása föl legyen függesztve. Azonban alig hagyta el a 
császár Bécset, szentünk ellenségei új cselszövényt 
eszeltek ki a halasztó császári akarat meghiúsítására 
és Hofbauer atyának időközben Bécsből és Ausztriá-
ból való eltávolítására. A császár távollétében Bajner 
főherceg vezette a kormányzást. Hozzá fordultak tehát 
az áskálódásban szünetet nem ismerő emberek ; ámde 
nagy kudarcukra. Ezzel a lépésükkel végkép]) el vesz -

1 Uralkodásának elején — irja Heryenrőther, Kircheng.3 III. 
815.1. — «befestigte sich die Suprematie des Staates über die 
Kirche nur noch mehr ; Bureaukratie und Klerus lebten sich 
(ineinander) ganz hinein, die Bischöfe wurden aus den geist-
lichen Rathen und Referenten der Staatsbehörden, die Discip-
lin des Welt- wie des Ordensklerus kam in tiefen Verfall ; 
wissenschaftliche Leistungen wurden unter ihm immer sel-
tener, der geistliche Stand kam in Verachtung, die Censur 
und andere Präventivmaszregeln waren der Kirche ehei 
nachtheilig als förderlich». 

2 «Beck erzählt im «Leben Wessenbergs» (265.1.), Kaiser 
Franz habe (Napoleon leveretése után) bei seiner Rückkehr 
aus Paris Wessenberg gesagt, der Papst habe ihn nach Rom 
eingeladen, aber er werde nicht hingehen, wenn er nicht zu-
vor die Zusicherung erlange, dasz kirchliche Angelegenhei-
ten dabei nicht zur Sprache kämen; er könnte als Souverain 
in gewisse päpstliche Forderungen nicht eingehen. (Ha nem 
Wessenberg sugallta ezt a pápaellenes nyilatkozatot, bizo-
nyos, hogy nem is igyekezett tartalmáról a császárt lebe-
szélni.) Er (der Kaiser) wollte hierin absolut nichts verhan-
deln.» Innerkofler, 728. 
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tették gonosz játékukat Hofbauer atyával szemben; 
mert Rajner főherceg nemcsak hallani sem akart 
kérésök teljesítéséről, hogy ő távolítsa el Hofbauer 
atyát Bécsből és az osztrák országok területéről, sőt 
Holbauer atyáról a következő nyilatkozatban a leg-
fényesebb erkölcsi bizonyítványt állította ki : «Itt 
Bécsben — így szólt nem csupán egy Hofbauer 
atyára van szükség; kívánatos, hogy még hat ilyen 
férfiú volna itt, kik Bécs vallási állapotain javíta-
nának».1 

Ezzel a megtisztelő, sőt kitüntető nyilatkozattal 
a Hofbauer atya elleni cselszövények, áskálódások 
és vakmerőségek sorozatának Bécsben egyszersmin-
denkorra vége szakadt. A csodás fordulat azonban a 
megdicsőülés felé szentünk életében nem Bécsben, 
hanem Rómában, VII. Pius pápa és Ferenc császár 
egy bizalmas beszélgetése alatt és kapcsán követke-
zett be. 

A császárt római útjában Leardi bécsi nuntius 
megelőzte, abból a célból, hogy a pápát a bécsi han-
gulatok és állapotok felől tájékoztassa. Elmondta a 
pápának a többi között, hogy Hofbauer atyának 
mennyit kell szenvednie. «Római kém»-nek gúnyol-
ják őt, és a kath. vallás ellenségeinek gyűlölete már 
oly izzóvá vált, hogy a szent férfiú száműzetésétől 
lehet tartani. 

A nagy világ- és emberismeretükről hires pápák 
sorában VII. Pius kétségkívül az elsők közül való ; 
az ő oldala mellett Consalvi bibornokban olyan egy-
házi férfiú működött, a ki még Napoleonnak is impo-
nált; Hofbauer atyához pedig VII. Piust albanói püs-
pök korából régi tisztelet és kegyeletes emlékek csa-
tolták. A jól informált pápa tehát az ő nagy világ-
és emberismeretével a császár lelkét a fensőbb apos-
toli buzgóságnak mély bölcseségből és ragyogó szel-
lemességből alakult kereszttüze alá fogta. A vallási 
ügyekre, az egyház szabad működésére és fejlődésére 
nézve, bár államtanácsosai csökönyösségét sugalltak 
a felséges úr felcsigázott császári önérzetébe, VII. 
Pius pápa mégis megtudta találni az utat a jólelkű, 
de jozefinus államtanácsosaitól félrevezetett, elfo-
gult fejedelem szivéhez. A jozefinizmustól tönkretett 
vallásos és egyházias élet felújítása iránt emlékiratot 
adott át a pápa a császárnak, a ki azt tanácsosai-
nak adta ki véleményadás végett. A császári taná-

1 «In Wien braucht man nicht blosz einen P. Hofbauer ; 
es wäre zu wünschen, dasz noch sechs solcher Männer da 
wären und so die religiösen Zustände Wiens reformierten». 
Summarium a. 1873. p. 277. — S. Brunner (Id. m. 184. 1.) a fen-
tebb említett P. Mariophil prior ügyében hasonló eljárásáról 
Rajner főhercegnek beszél el egyet-mást. Elmondja, hogyan 
ment a főherceg a Hofburgból a «Hofgang»-on át egyenesen az 
augusztinusok zárdájába P. Antoninushoz tanácsért Mario-
phil atya ügyében, kit bűnügyi eljárásra kértek ki tőle, s ho-
gyan vetett véget a hercehurcának, P.Antoninusnak csak eny-
nyit mondván : «Euer Hochwürden haben recht, ich will der 
Sache ein Ende machen». S ezzel széttépte az ügynek kezé-
ben volt aktáit. 

csosok véleménye, természetesen, kedvezőtlen volt s 
így kerékkötője lelt a pápa jó szándékainak.1 

Hofbauer atya személyes ügyében azonban, a 
mely, mint láttuk, az egyházi szabadság jozefinisz-
tikus béklyóiból való kibontakozásának főfő problé-
májává magasztosult föl, VII. Pius pápa teljes sikert 
ért el : miáltal szentünk élete a szinte véget érni 
nem akaró zaklatás, üldözés és szenvedés kínos kál-
váriájáról a megdicsőülés útjára terelődött át és 
pedig most már véglegesen és megmásíthatatlanul. 

Breznaij Béla dr. 

A keresztények munkaélete Nagy Constan-
tinus előtt. (vin.) 

2. A keresztény munkaéletben fontos szerepet 
játszik a vasárnapi és ünnepi munkaszünet. Hogy ez 
a munkát nem gátolja, sőt munkás és részben a 
munka érdekében történik, mutatják a mai törvény-
hozások. Felmerül a kérdés, vájjon a vasárnapi 
munkaszünet kezdet óta elő volt-e írva a keresztény-
ségben. Bizonyos megfontolások arra látszanak mu-
tatni, hogy a mai terjedelemben nem igen volt meg. 
Kételkednünk nem lehet azon, hogy a vasárnap 
megünneplése ős-keresztény dolog. Mellette tömérdek 
tanúbizonyság hozható fel az apostolok idejétől kezdve: 
I. Cor. 16, 2; Act. Ap. 20, 7; Apoc. 1, 10; üidache 
14, Ignat. ad Magnes. 9; ep. Barnab. 15; Just. Apol. 
1. 67; Diai. c. Tryph. 138; Theoph. ad Antolycum 
2, 17 ; korinthusi Dionysios (Eus. H. E. IV, 23,11: 378), 
ebioniták (u. o. III, 27, 5: 256), Melito elveszett műve 
a vasárnapról (u. o. IV, 26, 2: 380) : Tertull. Apol. 
16; Ad nationes I, 13; De oratione 23; De cor. 3. 
Az iránt sem lehet kétség, hogy a vasárnapi isteni-
tiszteleten való résztvevés bizonyos időt elvont a 
hivatásos munkától, kiváltképen ha meggondoljuk, 
hogy az istenitisztelettel közös szentáldozás, szent-
beszéd, kollekták gyűjtése, fegyelmi ügyek, idegen 

1 «Als der Kaiser — irja Ilergenröther (Kircheng.3 III., 
816. 1.) — in Rom war, überreichte ihm Pius VII. eine Art 
von Denkschrift über die kirchlichen Verhältnisse in seinen 
Staaten und die einzuleitenden Verbesserungen. Franz for-
derte die Gutachten seiner Räthe ein ; da diese gegen jede 
Veränderung waren, liesz er alles beim alten. Nur verfuhr 
man jetzt (tehát mégis volt a pápai figyelmeztetésnek ezen a 
a téren is valami foganatja) milder, duldete die Wallfahrten, 
gestattete die Reise_nach Rom (ezeknek a dolgoknak Hofbauer 
atya tört utat, melyet nemlevőnek venni már nem lehetett) ; 
den Bischöíen ward 1822 die Überwachung der theologischen 
Lehrvorträge, die Ernennung von Kommissären bei der Prü-
fung der höheren Schulen, dann auch die Zensur theolo-
gischer Schriften eingeräumt (hogyis lehetett az ily dolgokat 
állami illetékesség alá ragadni ? !), viele verdächtige Bücher 
aus den Schulen entfernt, der bischöflichen Disciplinarge-
walt weniger Hindernisse bereitet.» így tehát a pápa emlék-
iratának, mint már jeleztük, mégis volt valami foganatja. 
Nagy romlást okozni a fejedelmeknek néhány tollvonással 
hirtelen lehet ; a romlás jóvátevéséhez erős munka s év-
tizedek, nemzedékek, sőt néha századok szükségesek. 
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egyházak leveleinek felolvasása stb. voltak kapcso-
latosak és az istenitiszteletet vagy rögtön vagy pedig 
este szeretetlakoma (agape) követte, a mely olvas-
mányokkal, zsoltárok és himnuszok éneklésével és 
jámbor beszélgetésekkel volt fűszerezve. Hogy azon-
ban ez a munkaszünet az egész napra kötelezően 
kiterjedt, az iránt csak a III. századból van bizony-
ságunk. A vasárnapi munkaszünet a fegyelmi pon-
tok közé tartozik és ezekben az egyház a fennálló 
viszonyokhoz alkalmazkodik; ma sem létezik a katho-
likus egyházban a vasárnapra nézve teljes munka-
tilalom, hanem csak részleges, a mely a munkáknak 
csak bizonyos nemeit tiltja el. 

Epen itt rejlik az első eleve támadó nehézség a régi 
keresztények vasárnapi kötelező munkaszünete ellen, 
Nehezen hihető, hogy akkor, mikor az egyház tetemes 
része rabszolgákból állott és az ú. n. szolgai mun-
kákat majdnem kizárólag csak ezek végezték, az 
egyház oly törvényt írt volna elő, a melyet egy rab-
szolga egyáltalán meg nem tarthatott, mivel másnak 
jószága volt. Igaz, hogy oly természetesnek látszik a 
vasárnapi munkaszünetben az ó-szövetségi szombati 
munkaszünetnek egyszerű folytatását látni ; de a 
látszat sokszor csal és közelebbi megfontolás után e 
ponton is nehézségeink támadnak. A zsidó nép szom-
bati szünetnapja az ó-szövetségnek szertartásos részé-
hez tartozik. Már pedig az ó-szövetségnek szertar-
tásos részét csak egy ideig tartották meg a keresz-
tények és pedig csakis azok, a kik zsidókból lettek 
azokká; a pogányokból lelt keresztényektől az apos-
toloknak jeruzsálemi összejövetele csak bizonyos 
szemetszúró dolgok megtartását kívánta és ezek közötl 
a vasárnapi munkaszünetről szó nem esik. Pálról 
tudjuk, hogy az ó-szövetségnek az ünnepekre vonat-
kozó részét, a szombatot is ideszámítva, nem tartotta 
a pogánykeresztényekre nézve kötelezőnek. A kolos-
säbeliekhez így ír: Nemo ergo vos judicet in cibo, 
aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniae, 
aut sabbatorum (2, 16). Ennek viszhangját látjuk a 
Petrus-aktákban : Krisztus . . . beszüntette az ő szom-
batjukat, bőjtjeiket és ünnepnapjaikat stb. (HNA. 393.). 

Különben a pogánykeresztényekre nézve aDidache 
hallgatása egyenlő értékű a tagadással, mert ezt ős-
keresztény szertartási és jogikönyvnek tartják ; ha 
tehát ebben a könyvben szó van a szerdai és pén-
teki böjtről, valamint a vasárnapi istenitiszteletről, 
szónak kellene esnie a vasárnapi munkaszünetről is. 
A zsidókeresztényeknél azonban ismét különös nehéz-
ségre akadunk. Ok a szükség, a környezet és a val-
lási szempont miatt a szombatot ülték meg munka-
szünettel; lehetetlen tehát elhinni, hogy hétről-hétre 
még a vasárnapot is így ülték volna meg, mert két 
munkaszüneti napnak egymásután való megülése 
óriási anyagi áldozatokkal járt és henyélésre vezetett 
volna. Hogy ők a szombati munkaszünetet Jeruzsálem 
pusztulása után lassankint vasárnapra helyezték át, 
nincsen kizárva, de történetileg nem is igazolható; 

ha azonban így lettek volna is, ez oly időben tör-
tént, mikor a zsidókeresztények a pogánykeresz-
tények mellett elenyésző töredéket képeztek és arra 
gondolni nem lehet, hogy emezeket befolyásolták. 

Különben még két pont van, a mely itt nehéz-
séget okoz. A kereszténység a szertartásos törvény-
ből teljesen elejtette a szombatévre és a jubileumi 
évre vonatkozó rendelkezéseket; ezek megtartásáról 
az összes keresztény emlékek mélységesen hallgat-
nak; valószínű tehát, hogy a munkaszüneti hetedik 
napot is elejtették s a vasárnapi munkaszünet más 
alapon fejlődött, t. i. a vasárnapi istenitiszteletre 
szükséges munkaszünet kiterjesztéséből. Ez termé-
szetesen nem zárja ki, hogy a keresztények idővel 
visszatértek az ó-szövetségi hetedik szünetnap alap-
ját képező motiválásra. Ha valaki ezzel szemben arra 
hivatkozik, hogy a hetedik nap szünete nemcsak 
a szertartásos törvényhez tartozik, hanem ennél 
régibb és a Genesis első lapjával, a teremtés törté-
netével kapcsolatos: még nem magyarázza meg az 
előbb felhozott nehézséget s főképen nem indokolja, 
miért tették át a keresztények ezt a szünetnapot a 
hetedikről a következőre. 

Még egy nehézségünk támad Jézus oldaláról. 
0 a farizeus magyarázatokkal szemben a szombat 
számára legalább is a mehtő cselekvények és a jó 
cselekedetek jogát követelte; ezért heves küzdelmet 
folytatott és közben magát a szombat urának mon-
dotta. Ez annyiban mindig éreztette hatását, hogy 
a kereszténység kebelén belül a kivétel nélkül való 
vasárnapi munkaszünet zsidó értelemben sohasem 
érvényesült; eleinte azonban talán abban is jelent-
kezett hatása, hogy a zsidó talajon kívül álló keresz-
ténység magát a szombati munkaszünet alól felmen-
tettnek érezte. 

Az ős-keresztény irodalomnak a vasárnapimunka-
szünetről való mélységes hallgatása legalább egyik-
másik ponton felér a tagadással. Láttuk, hogy a 
Didache említi a szerdai és pénteki böjtöt, valamint 
a vasárnapi istenitiszteletet, de ez utóbbi napnak 
munkaszünetéről hallgat. Az ú. n. Barnabás-levél 
(15, 8; FPA. 27) beszél a vasárnapról, melyet 
nyolcadik napnak nevez : előtte említi a hetedik 
napra vonatkozó ó-szövetségi helyeket, de a nyol-
cadik napot nem tekinti a hetedik nap egyszerű 
áttételének, hanem valami egészen újnak. A hetedik 
nap a pihenő napja, de ez nem kell Istennek, hanem 
a nyolcadik, a mely az új világnak kezdete. Ezt a 
napot örömnappá tesszük, mert Jézus ezen a napon 
támadt fel és ment mennyekbe. Justinos a szombatot 
az ó-szövetségnek elévült részéhez számítja ; ellenben 
a vasárnapot kapcsolatba hozza a nyolcadik napon 
történő körülmetéléssel, mert az ezen napon fel-
támadt Jézus elmetélte rólunk a tévedést és a gonosz-
ságot; ez a nap, ámbár nyolcadik, voltaképen nem 
szűnik meg első lenni (Diai. c. Tryph. 11). Nála a 
vasárnap (dies Solis) nem az Úr meg'pihenésének 
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napja (mint a szombat), hanem az a nap, mikor 
Isten teremteni kezdett, másrészt az a nap, mikor 
Jézus feltámadott (Apol. I, 67 RF1. II. 71 : k.). Az 
Ap. Didaskalia meghagyja a püspöknek, hogy a hive-
ket vasárnap a templomlátogatásra utalják tekintet 
nélkül egyéb dolgaikra; mert a világi ügyek, mint 
mellékes dolgok, nem menthetnek ki e kötelesség 
alól (13. f.). Itt is a munkaszünetelés csak annyiban 
szerepel, a mennyiben az istenitisztelet szükségessé 
teszi. Tertullianusnál találjuk először a vasárnapi 
munkaszünetet, ámbár az egyházi parancsolat itt sem 
domborodik elő kellő világossággal. 

Tertullianus helyei1 két csoportra oszlanak : van-
nak helyek, melyek hitvédelmi művekben fordulnak 
elő, tehát kifelé, a pogányokhoz beszélnek és olyanok, 
melyek elsősorban keresztény olvasókat tartanak 
szem előtt. Amazokban azzal védi a vasárnapot, hogy 
pogány és zsidó hasonló szokásokra hivatkozik (talán 
nem a dec. 17. után tartott Saturnaliákra, hanem a 
dies Saturnira, vagyis a szombatra, melyet Iustinos 
is emlit, Apol. I, 67). Ezeken a helyeken a vasár-
napot ig)' jellemzi : dies laetitiae, mi megfelel Barna-
bás levelének: eïç eùçpoaùvïjv (15 f.). Ebből a munka-
szünet még nem következnék; mivel azonban Satur-
nus-napnál az otiumot is említi, hihetőleg a ker. 
ünnepről is ezt kell értenünk. A keresztényekhez 
szóló munkáknál ez már világos : officia cavere 
debemus, différentes etiam negotia. Tertullianus tehát 
kötelességről beszél ; feltűnő azonban, hogy e köte-
lesség mellett nem érvel az ó-szövetségi szombat-
törvényből, hanem a vasárnap örömjellegéből, mely 
a gondok semminemű tépelődését (anxietas) nem 
tűri, valamint abból, hogy e napon a kísértésektől 
szabaduljunk. A helyből az is látszik, hogy Tertullianus 
nem szolgál csupán egyéni nézetből fakadó tanács-
csal, hanem a hagyományra támaszkodik ; de viszont 
nyoma sincs isteni vagy apostoli hagyománynak. 
A kötelesség tehát mindenesetre megelőzi Tertul-
lianust, de ő sem jogosít fel arra, hogy vele okvetlenül 
apostoli időkig menjünk. 

Meg kell még említenem, hogy Schmidt felfede-
zett töredékeket egy ú. n. ünnepi levélből, kopt nyel-
ven, a mely behatóan szorgalmazza egyéb köteles-
ségek között a vasárnapi munkaszünet betartását. 
A szerző Diokletianus kortársának, alexandriainak és 

1 A helyeket ide helyezem : Aeque si diem solis laetitiae 
indulgemus, alia longe ratione quam religione solis, secundo 
loco ab eis sumus, qui diem Saturai otio et victui decernunt, 
exorbitantes et ipsi a judaico more, quem ignorant (Apol. 16.). 
Qui solem et diem ejus nobis exprobratis, agnoscite vicini-
tatem : non longe a Saturno et sabbatis vestris sumus (Ad 
nat. I. 13.). Nos vero sicut accepimus, solo die dominico 
resurrectionis non ab isto tantum (t. i. előbb a térdelésről 
szólott az imádságnál) sed omni anxietatis habitu et officia 
cavere debemus, différentes etiam negotia, ne quem diabolo 
locum demus (De orat. 23.). Iam stationes (katonai őrállás-
ról van szó) aut alii magis faciet quam Christo ? aut et 
Dominico die, quando nec Christo? (De cor. 11.) 

Péternek vallja magát s tekintéllyel szól. A kiadó a 
311-ben meghalt Petrus alexandriai püspököt véle-
ményezi szerzőnek. Ha Schmidt nein téved, akkor 
ujabb tekintélyes tanűt szólaltathatnánk meg a vasár-
napi munkaszünet mellett. De Petrus szerzősége ellen 
szóltak Bardenhewer és az Analecta Bollandiana.1 

Az üldözések lezajlása után N. Konstantinussal kez-
dődik a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó állami 
törvényhozás (321-ben rescriptum Elpidiushoz: Eus. 
Vita Constant. 4. és Cod. Just. II. t. XII. de feriis 1. 3.). 
Ebben a törvényhozásban fokozatosság észlelhető : 
előbb a törvénykezés és a városi ipar, aztán a katonai 
gyakorlatok, majd az adóságok behajtása, a színjá-
tékok stb. képezik a tilalom tárgyát. 

Zubriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
(H.) 

2. A politika célja. A politika haramiaság. «Kilo-
metritis.» 

Machiavelli szerint minden politikának, melyet 
a fejedelem űz, egyetlen célja: megtartani és testü-
letileg nagyobbítani az államot. A florenci titkárnak 
összes fejtegetései tulajdonképen e körül forognak. 
Ecsetelik a hódítás módozatait, a foglalás fortélyait 
és azt, mily fogásokkal lehet az elrabolt tartományo-
kat megtartani. 

«Ennélfogva, úgymond, a fejedelemnek nem sza-
bad másra gondolni, másra törekedni, mást foglal-
kozásul tekinteni, mint a háborút, ennek vezetését 
és intézését ; mert egyedül erre van szüksége az ural-
kodónak és ezt a tudományt nemcsak annak kell 
művelni, aki fejedelemnek született, hanem gyakran 
a magánembereknek is, kik könnyen ebbe a méltó-
ságba juthatnak».2 Főgondját a hadsereg képezze; 
esze mindig a háborún járjon, a történelmet is a 
hadakozás szempontjából tanulmányozza. 

Politika tehát annyi, mint háborúskodás. A háború 
célja a szomszédnak leverése és birtokának elvétele. 
Az idegen tulajdon elragadására, mondja Machia-
velli, mindig van elég ok «és az, aki mindenét rab-
lásból szerezte, mindig a legtöbb okot birja felsorolni, 
hogy elfoglalja még a másét».3 

Mi egyéb ez, kérdem, mint nagystílű rablásnak 
ajánlása? Mi egyéb ez, mint szervezett zsiványság, 
melynek jelszava: cape-rape? 

Machiavelli a keresztény érában élt, tehát oly 
időben, amikor a keresztény világban a háborúval 
kapcsolatban széltében tárgyalták a háború jogos 
vagy jogtalan voltának kérdését is. A keresztény er-
kölcstan Machiavelli előtt és az ő korában is hang-
súlyozta, hogy a háború nem mindig tilos dolog; de 
egyszersmind aggódó lelkiismeretességgel írta körül 

1 Schmidt: Fragmente einer Schrift des Märtyrerbischofs 
Petrus von Alex. Leipz., 1901. BAL. 206. k. Analecta 
Bolland. XX. 1991. 101—3. 

2 «A fejed.», 73. 1. 3 U. o. 85. 1. 
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mindama körülményeket és feltételeket, melyek nél-
kül a háborút erkölcsileg megengedettnek tekinteni 
nem lehet.1 A védelmi háború magától értetődik, 
hogy jogos dolog. A támadó háború viseléséhez pedig, 
hogy igazságos legyen, föltétlenül megkívántatik, hog)' 
igazságos és fontos ok forogjon fenn. Ily igazságos 
ok valamely flagráns jogsérelem, melyért elégtételt 
lehet követelni; hadat izenhet a fejedelem a szom-
széd fejedelemnek, hogyha ez valamely tartományát 
gaz módon elragadta. 

Ily természetű aggályok Machiavelli agyában föl 
sem merülnek. Neki az erkölcsi szempont teljes 
Hekuba. Megsértették-e az «il principe»-t, vagy sem, 
az teljesen mellékes kérdés. Támadhat, amikor kedve 
szottyan. Hogy ez a tan a nemzetközi rablásnak, a 
haramia-rendszernek arcátlan szentesítése, vájjon ki 
nem lát ja? 

Három évszázad óta nem győzik eléggé csodálni 
Machiavellit és dicsérni az ő reális, minden ideolo-
gizálástól ment érzékét. 0 nem álmodozó, mondják, 
hanem világos szemű, józan megfigyelő, aki olyanok-
nak veszi a dolgokat és az embereket, amilyenek 
azok tényleg, a tapintható, meleg valóságban. Hódító 
politikája is csak úgy duzzad ettől az egészséges 
realizmustól. «Le machiavélisme — írja Ch. Benoist — 
est une loi dégagée par lui de l'observation de son 
temps et de l'étude des temps antérieurs ou anciens : 
loi de tous les temps, valant pour tous les temps, 
malgré la différence des temps, si les hommes sont 
les hommes, si les choses sont les choses, si la po-
litique est l'art de plier soit les choses aux hommes, 
soit les hommes aux choses, et de conformer les 
moyens au but.»2 Azaz: «A machiavellizmus tör-
vény, melyet Machiavelli a saját idejének megfigye-
léséből s a megelőző s az ókor tanulmányozásából 
vont le: örökérvényű törvény, minden időknek való, 
a váltakozó korok között felmerülő eltéréseknek 
dacára is, változatlanul megmaradván érvényében 
mindaddig, amig az ember ember marad, amíg a 
dolgok ki nem vetkőznek természetökből, amíg a 
politika nem egyéb, mint a célszerűség művészete, 
mely a dolgokat az emberekhez alkalmazza, vagy az 
embereket a dolgokhoz görbíti». 

íme, így csavarta el a llórenci titkár sok ember-
nek az eszét. A pozitív, reális tudósnak valóságos 
mintaképét tisztelik benne. Pedig nyilvánvaló dolog, 
hogy ennek épen az ellenkezője igaz: Machiavelli-
nek szóbanforgó tanítása amily erkölcstelen, ép oly 
irreális és lehetetlen dolog. Mindennemű politikának 
terjeszkedés a célja, így szól a tlórenci «bölcs»-nek 
általános tétele. Ám kérdjük: (erjeszkedhetnek-e 
egyszerre az összes államok ? Nem kell-e szükség-
képen kisebbednie az egyiknek, mikor a másik 

1 Részletesen foglalkoztam e kérdéssel munkámban : 
«Az emberi élet a keresztény erkölcstanban», Budapest, 1908, 
181. és kk. 11. 

2 V. ö. előbb idézett értekezését. 

gyarapszik? Nem kisebbedett-e Franciaország abban 
a pillanatban, amikor Németország elfoglalta Elszasz-
Lotharingiát ? Nem szűnt-e meg létezni Lengyelor-
szág, amikor hatalmas szomszédai felfalták? Avagy 
talán teremthetünk-e tért, hogy minden állam ter-
jeszkedhessék a machiavellista evangélium értel-
mében ? 

IIa azt mondaná Machiavelli, hogy a politikának 
célja az állani felvirágoztatása, a jogrendnek fentar-
tása befelé és a biztonságé kifelé : akkor reális téren 
mozogna. Az ily tétel általános érvényre emelked-
hetik, mert egy időben mindenütt megvalósítható. 
Ám azt állítani, hogy a politikának célja a terjesz-
kedés, tekintetbe véve az összes államokat egyszerre : 
teljes abszurdum. Hol itt tehát a bölcsesség? Hol itt 
a mélység? Hol az egészséges, reális érzék? De leg-
alább is: hol itt a logika? Az a tétel, hogy a politi-
kának célja az állam nagyobbítása területi terjesz-
kedés révén, a legílagránsabb ellentmondás, mert 
ugyané tétel azt is magában zárja, hogy a politiká-
nak célja az állam kisebbítése, t. i. a szomszéd államé. 
Skorpióhoz hasonlít tehát ez a machiavellista dogma, 
mely a saját testébe vágja fullánkját.1 

Machiavellinek tulajdonképpeni véleménye, lia 
némileg logikus formát akarunk neki adni, ez : a poli-
tika célja gyarapítani az államot a szomszédnak 
kárával és megakadályozni azt, hogy a szomszéd a 
mi rovásunkra gyarapodhassék. 

De újból kérdjük: megállhat-e ez, mint általános 
tétel ? Mi lenne, ha ezt a tant egyszerre akarná meg-
valósítani Oroszország, Németország, Franciaország, 
az Osztrák-Magyar Monarchia és Európának összes 
nagyhatalmai? A másét elvenni jó dolog, okoskodik 
a fiórenci «bölcs», a miénket átengedni nem jó dolog. 
Szakasztott így okoskodott az a busman törzsfőnök 
is, aki e szavakkal fordult egy hittérítőhöz: Ha más-
nak feleségét elveszem, jó dolgot mivelek ; de aki az 
én feleségemet veszi el, az rossz dolgot mivel. íme 
ily busman nivón áll a jeles fiórenci titkárnak böl-
csessége. Gonoszabb pedig Machiavellinek elve azért, 
mert eme kedélyes busman törzsfőnöknek esetében 
csak egy egyénnek megkárosításáról van szó, holott 
Machiavelli nagyarányú fegyveres rablásokról beszél. 

Egyébiránt gyümölcséről is meg lehel ismerni a 
fát. A fiórenci titkár, mint a lelkiismeretlen háborús 
politikának első teoretikusa, jelentékeny részben 
bűnös abban, hogy a nép milliói a legtöbb államban 
ma is éheznek, míg a közpénzeknek oroszlánrésze 
hadi célokra fordíttatik. Machiavelli a militarizmus 
molochjának prófétája. A nép millióinak ellensége. 
Ily politika mellett úgyanis, aminőt Machiavelli hir-
det, a népnek jóléte tekintetbe sem jön. A militariz-
mus mindent felfal, a folytonos háborúskodás köze-
pette pang a földmivelés, szünetel az ipar, hallgatnak 

1 V. ö. Novikownak értekezését, mely főleg a politikai 
szempontból boncolja Machiavellinek tanát. 
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a múzsák : a nép anyagiakban és szellemiekben egy-
aránt elszegényedik. 

A flórenci politikus nem voll elég mélyenlátó 
ahhoz, hogy észrevegye, miszerint az ilyen népelle-
nes politika végeredményben maga a fejedelem ellen 
fordul. A «Discorsi» c. munkájában nem győzi eléggé 
dicsérni a római császárok politikáját, mely szerinte 
minden fejedelemnek utánzásra méltó mintaképül 
szolgálhat. Hogy a rómaiak rabló politikájukkal a 
Földközi tengernek egész medencéjét Rómához csa-
tolták, azt észrevette a flórenci t i tkár; ám hogy ezen 
politika mellett a birodalom népei s jelesen az olasz-
országiak, a legnagyobb nyomorban és rabságban 
sínylődtek és hogy így elgyengülve a barbár törzsek 
betörő áradatát feltartóztatni képtelenek voltak, ami 
aztán a nagy római birodalom vesztét okozta — az 
nem ütött szöget a flórenci «bölcs»-nek a fejébe.1 

Sok vérontás történt már eddig is Machiavelli 
nevében és sok háborús kedvet fog ezentúl is rész-
ben szentesíteni, részben szítani az «U principe». 
Napóleon szorgalmasan olvasgatta a zsarnokoknak 
ezt a breviáriumát. II. Katalin orosz cárnőnek az 
volt a jelszava: Az az állam, mely nem nő, kisebbe-
dik. Vájjon ki tanította őt erre, ha nem «A fejede-
lem», az uralkodóknak eme kedvenc elmélkedési 
könyve? S vájjon a mandzsúriai és port-arturi vé-
rengzést nem a machiavellista szellem idézte-e elő? 
Vannak nemzetek — ilyen az orosz is —, a melyeket 
ez a machiavellista démon egyenesen megszállott. 
Novikow egy fiatal orosz diplomatát említ, aki így 
mondta el neki terveit : «Ha megkapnám a külügyi 
tárcát, teljes erőmből azon lennék, hogy 50 eszendőn 
át béke uralkodjék az országban. Az alatt helyre-
állítanók erőinket és újból hozzáláthatnánk a ter-
jeszkedés politikájához». Mily termékeny talajra talált 
íme a flórenci titkárnak véres evangéliumai Hát már 
egyéb tennivaló nem akadna a cár óriási biro-
dalmában? 

S vájjon az összes mai nemzeteknek nagy állandó 
hadseregei mi egyébre valók, mint arra, hogy alka-
lomadtán foglalni lehessen velők, vagy hogy meg 
lehessen tartani azt, amit egymástól elraboltak? 
Valóságos mániává lett a machiavellizmus «és nagy 
mértékben, mondja Novikow, Machiavelli ezen ret-
tentő betegségnek a forrása, mert ő volt annak leg-
első és legolvasottabb, legcsodáltabb teoretikusa». 

3. Machiavelli amoraliznwsa. «A cél szentesíti 
az eszközt.» 

A harmadik dolog, amit Machiavelli elméletéből 
különösen és legfőképpen kiemelünk : a machiavelliz-
musnak bölcseleti alapja, az amoralizmus. Az eddigiek-
ből is világos volt, hogy a flórenci titkár az erkölcsi 
jó és rossz fogalmán egyszerűen túlteszi magát, hi-
szen teljesen erkölcstelen úgy az, amit a fejedelem 
egyéni önzéséről mond, valamint az az elv is, hogy 

1 V. ö. Novikow «Darwinisme social», 149. 1. 

a politikának célja a foglalás. Ám itt különös kérdé 
sekről volt szó; most a machiavellizmusnak eleven-
jére, velejére akarunk tapintani, az amoralizmusra, 
mely összes írásainak alapja és lelke. 

Machiavelli igen jól tudja, hogy az emberek 
bűnről és erényről, jóról és rosszról, tilosról és meg-
engedettről szoktak beszélni ; ámde mindez csak szó-
beszéd az ő szemében, mert ő semmiféle ily különb-
séget el nem fogad. 0 csak két kategóriáját ismeri 
az emberi cselekedeteknek : célravezető és célra nem 
vezető cselekedeteket. Csak egy szempont van, amely 
szerint a -cselekedeteket osztályozzuk, t. i. az erő, 
a hatékonyság, mint Benoist mondja, az «efficacité»,— 
nem pedig a «qualité morale». «Pour lui, les 
moyens ne sont ni bons, ni mauvais, ui moraux, ui 
immoraux; ils réussissent ou ils ne réussissent pas; 
s'ils ne réussissent pas, ils sont mauvais; et its ne 
sont plus immoraux, ou peu importe qu'ils le soient, 
s'ils réussissent.»1 «Az ő szemében — írja magasz-
talója, Benoist — az eszközök sem jók, sem rosszak, 
sem erkölcsösök, sem erkölcstelenek ; ő csak azt kérdi, 
sikerhez vezetnek-e, vagy sem ; ha nem vezetnek 
sikerhez, rosszak; s nem erkölcstelenek, vagy mit is 
bánja ő, lia azok, hogyha egyszer célt lehet velők 
érni». 

De halljuk csak magát a flórenci titkárt. 
«A fejedelem, úgymond, ne habozzék magára 

venni oly vétkek súlyát, ami nélkül nehezen tudná 
hatalmát megtartani, mert hogyha jól meggondoljuk, 
néha megesik, hogy valamit erénynek tartunk és 
követve bajba jutunk és másrészt valamit bűnnek 
nézünk és ez hozza meg nyugalmunkat és jóvoltun-
kat».2 

«Egy fejedelemnek tehát, aki az is akar maradni, 
meg kell tanulnia, hogyan lehet rossz és ezt a tudo-
mányát szükséghez képest használnia vagy mellőznie 
kell».3 

«Es mikor szüksége volna arra, hogy valakit el-
tegyen a láb alól, tegye azt úgy, hogy igazságosnak 
lássék».4 

«Korunk tapasztalata azt mutatja, hogy azok a 
fejedelmek vittek nagy dolgokat véghez, akik a hű-
ségre keveset ügyeltek s akik értették a mesterségét 
annak, hogyan kell ravaszsággal elcsavarni az embe-
rek agyvelejét s akik a végén fölülmúlták a szava-
tartókat»^ 

«Mert igen sokszor szüksége van arra, hogy álla-
mának érdekében a hit, kegyesség, emberiesség és 
vallásosság ellen cselekedjék. Épen ezért szükséges, 
hogy olyan lélekkel birjon, amelyik arra fordul, a 
merre a szél fúj és arra tekint, a merre a szerencse 
fordulása hajtja». Jehlicska Ferenc dr. 

1 Benoist i. m. I. része, a «Hevue des deux Mondes»-nak 
1906. évf. jún. szám. 

2 «A fejedelem», 78. 1. * U. o. 85. 1. 
s U. o. 77. 1. s u . o. 87. 1. 
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Igyházi Nagyvárad . Francia művészek a falusi templomokért. 
•y Maurice Barrés, a kiváló publicista és költő a francia 
„ ° parlamentben nemrég gyönyörű beszéddel és egy gyönyörű 

ron/^út. interpellációval kelt védelmére a napról-napra pusztuló 
francia falusi templomoknak, melyeknek elpusztítói 
(már a mennyiben ujjukat se mozdítják fenntartásukért) 
a szociálista községi eliiljáróságéstanácstagok. A «Religio» 
márc. 12-iki számában közöltük a gyönyörű beszéd egy 
részletét. Maurice Barrés azonban nem elégedeti meg 
annyival, hanem a parlament elnökéhez külön kér-
vényt intézett, melyet a legelső, világhírű francia mű-
vészek párt- és valláskülönbség nélkül aláírtak s mely 
a kultura nevében kel az egyszerűbb falusi templomok 
védelmére. 

A petíció szövegét és aláíróit íme itt közöljük a 
«Les Annales politiques et littéraires» (19 Mars. 1911) 
nyomán. 

Elnök Úr ! 
Mélyen megindulva szerény, talán stílus-nélküli, 

de bájos és megindító emlékű templomoknak, festői 
kálváriáknak és régi temetőknek minapi és nagyszámú 
lerombolásán, mi irók és művészek, kik e szerény szen-
télyek táján annyi művészi megindulást, érzületet nyer-
tünk, vallás- és pártkülönbség nélkül egyesülten tilta-
kozunk és kérjük a parlamentet, hogy ezek a falusi 
templomok olyanforma pártfogásban részesüljenek, mint 
történeti emlékműveink, festői tájaink és művészi gyűj-
teményeink, Fenn akarjuk tartani a mult e maradvá-
nyait, a lelki élet e forrásait ; meg akarjuk őrizni Francia-
ország földjének építészeti, fizikai és erkölcsi arculatát. 
Bizunk benne Elnök Úr, hogy a parlament méltatni 
fogja a kérést, melyet Uraságodhoz intézünk s kérjük, 
fogadja legkiválóbb tiszteletünk kifejezését. 

Az aláírók névsorából kiemeljük a következő jó-
részben európai hirű neveket : 

Bonnat, Carolus Duran, Cormon, Dagnan, Bouveret, 
Détaillé, Gabriel Ferrier, Humbert, Jean Paul Laurens, 
Jules Lefebvre, Luc-Olivier Merson, Raphael Collin, 
Allar, Coutan, Injalbert, Marqueste, Verlet, Vernon, 
Bernies, Daumet, Girault, Laloux, Moyaux, Nénot, Pas-
cal, Théodore Dubois, Paladilhe, Aynard, J. Comte, 
Lafenestre, Richer, Widor, Vincent d'Indy, Boutigny, 
Harpigniesi, A. Foreau, Bartholomé, Hébrard, Paul 
Buffet, Amédé Bullet, Sicard, P. I. Blanche, Guilmant, 
Diet, Georges Hue, Minela duchesse d'Uzès, Désbois, 
Carlier, Allonar Landowsky, Desca, Bourdelle, Dinet, 
Cottet. 

A «Temps», a melyet senki sem vádolhat katholikus 
velleitásokkal, a következő kommentárt fűzi e petíció-
hoz. «Valóban nagy művészi érdek fűződik e kérvény-
hez. Szerencsétlenség, nagy bűn volna a francia mű-
vészet ellen, összeomlani hagyni e templomokat, 
melyek országunk szépségének egy részét alkotják. 
De a mint azt Maurice Barrés kiemelte, nemcsak esz-
tétikáról, nemcsak a szemek gyönyörűségéről van szó. 
Erkölcsi okok is szólnak e templomok érdekében, 
olyanok, melyek minden jóravaló embert egyesítenek. 
Akármilyen legyen valakinek a meggyőződése, senki 
sem tagadhatja, hogy a templomok nem tiszteletre-
méltó helyek mindenki szemében, a ki tiszteli az esz-
ményt, az emberi lelket, a belső életet. Valóban rend-
kívül durva lélek és fekete gonoszlelkűség kellene ahhoz, 

hogy lerombolják e szegény falakat, melyeket átjárt a 
nemzedékek áhitata s melyek oly bő forrásai a vigasz-
talásnak a franciák legnagyobb része számára. Kép-
zelni sem lehet alávalóbb vandalizmust. A politikai 
szenvedély oly hatalmas némely községi elüljáróságnál, 
hogy teljesen elvakítja őket az ilyen vad cselekedet 
szégyene iránt. Már sok templomot lebontottak, a 
melyet meg lehetett volna menteni ; sok más templom 
most is veszedelemben forog. Van olyan rossz akarat, 
mely ellen a közvéleménynek kell harcot indítania. 
Maurice Barrés kezdeményezése s annak minden párt 
részéről való támogatása remélhetőleg rá fogják birni 
a kormányt, hogy a szükséges lépéseket megtegye.» 

Franciaország gyönyörű középkori templomai, a 
francia géniusz legeredetibb és legdicsőségesebb alko-
tásai, kétszer estek már v andálutódok pusztításának ál-
dozatul. Először a XVI. század derekán, a hugenotta 
fanatizmus, másodszor a XVIII. század végén a nagy 
forradalom zivatara pusztította a hit és művészet e 
gyönyörű emlékeit. A harmadik köztársaság szabad-
kőműves, radikális politikája ezeket a szellemeket sza-
badította föl. Retrográd antikulturális munkájukat a 
nemzet legnemesebb fiainak minden méltatlankodása 
és tiltakozása sem akadályozhatja meg. Franciaország-
ban, egy hibás politikai rendszer következtében, a söp-
redék az úr. n. gy. 

* 

M ü n s t e r . A Centrum alapítóinak egyike meghalt. — 
Sorsa minden emberi intézménynek, hogy ha maga fenn 
is marad, alapítói mellőle lassankint kimúlnak. Ez a 
sorsa a Centrumnak is. Legújabb halottja e világhíres 
parlamenti szervezetnek egy pap, Franz Hülskamp dr. 

Egyszerű, tudós és fáradhatatlan ember volt egész 
életében. Soha a porosz országgyűlésbe vagy a német 
birodalmi parlamentbe be nem választatta magát és 
mégis elsőrangú vezető férfiú volt és maradt a Cen-
trumpárt szervezetében. Hogyan kell ezt érteni? Hát 
úgy, hogy a Centrum szervezkedése kezdetén ö fogal-
mazta a híressé vált Soesti programmot, a mely a Cen-
trum végleges programmjának alapul szolgált. Utóbb 
pedig egész a legújabb időig a párt westphaliai tarto-
mányi választási bizottságában döntő befolyást gyakorolt. 

Társadalmi tevékenységének másik fele a német-
országi kath. nagygyűlések ügyének volt szentelve. Ezen 
a téren is halhatatlan érdemei vannak. Már 1868-ban 
tagja volt a szervező bizottságnak, a nagygyűléseken 
évenkint megjelent s ott mindig nagy befolyást gyako-
rolt. Az egyházi tudományosság terén is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Hülskamp dr., a kinek a neve ezen 
a téren szinte programmszámba ment. Megindította 
Rohrbacher nagyhírű «Histoire de l'Eglise»-ének német 
átdolgozását, közreműködött a frankfurti korszerű röp-
iratok megindításában és folytatásában, kiadta a nép 
és az iskolák számára a német költészet remekeit, a 
Centrum sajtójában szakadatlanul közreműködött, mint 
a Florentin-Verein elnöke a keresztény művészet fejlő-
désének erős lökést adott. 

A tudományos irodalom terén legnagyobb alkotása 
Hülskampnak a mondhatni világhírűvé vált «Litera-
rischer Handweiser» c. folyóirat, melyet Rump munka-
társával 1862-ben indított meg. Ezt a folyóiratot Hüls-
kamp 1875 óta egymaga szerkesztette oly sikerrel, hogy 
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XIII. Leo figyelmét is fölkeltette, a ki az egyszerű ál-
dozópapot titkos kamarásává nevezte ki. E rendkívül 
gazdag és sikeres tevékenységet Hülskamp dr. a mün-
steri Heerde-féle családi konviktus igazgatói állásával 
kötötte össze. 78 évet élt. R. i. p. 

S z e n t p é t e r v á r . Vajúdások a szakadár államegyház 
körében. — I. Köztudomású dolog, hogy a muszka sza-
kadár egyházat a cár nevében a Szent Synodus-nak ne-
vezett testület kormányozza, a melynek elnöke mindig 
világi férfiú, a ki a cár mellett mintegy vice-pápája az 
orosz szakadár egyháznak. Ennek a Szent Synodusnak 
budgetjét, vagyis évi költségvetését a duma minap sza-
vazta meg. A szakadár egyház fentartása Oroszország-
nak a jelen évben 37,000.568, szóval harminchét millió 
s néhány száz ruhelbe fog kerülni, 3,371.000 rubellel 
többe, mint tavaly. 

A «Tserkovny Viestnik» c. lap megjegyzése szerint, 
az orosz egyház nem nagyon panaszkodhatik a felette 
olyó parlamenti viták fölött, amikor azoknak ekkora 
hasznát látja. Igaz ugyan, hogy ezekben a vitatkozá-
sokban fordulnak elő olyan felszólalások is, a melyeknek 
inkább zsinatban volna helyök. Sokan mégis azt gon-
dolják, hogy mivel az óhajtva óhajtott zsinat késik, hát 
annak pótlásául jó, ha némely ügy, köztük nem egy 
visszaélés, a dumában nyer megvilágítást, mi által a 
vallási élet mégis csak nyer valamelyes lökést az előbbre 
való haladásra. 

A Szent Synodus prokurátora vagyis elnöke, Lukia-
nof, a budget-vita alkalmával érdekes nyilatkozatokat 
tett több tekintetben. Említette első sorban azt, hogy a 
minisztertanács elé törvényjavaslat került az orthodox 
plébániák újjászervezése ügyében. A Szent Synodus 
ugyanis figyelemmel a minden oldalról kívánt irányra 
azt akarja elérni, hogy a hívek be legyenek vonva a 
plébániai ügyek iránt való érdeklődés körébe, vagyis 
hogy a vallás ügye ne látszassék puszta klerikális ügynek. 

Sajátságos dolog ! A mit Franciaországban az állam 
és az egyház erőszakos szétszakítása következtében a 
püspökök és a papság egyházmegyénkint kénytelenek 
megtenni, t. i. a híveknek plébániánkint való bevonását 
a vallási ügyek iránt való érdeklődésbe : azt Orosz-
országban a Szent Synodus tanácsára és javaslatára a 
kormány és a parlament, tehát az állami hatalom fogja 
megcselekedni. Miért ? Mert a vallás depopulációját, 
vagyis megfordítva, a nép elvallástalanodását az orosz 
állam nemcsak nem tartja kívánatosnak, mint a francia 
állam élére került szabadkőművesek, söt azt hathatós 
állami támogatással minden áron elkerülendőnek itéli.1 

—y —la. 

T á j k é p e k ' III. Ra jzo l j a : Mester. 

A holt-kéz tájékán. A mivel tele van a fővárosi 
újság, azzal van megtöltve a vidék esze, szive, fan-
láziája. Igy természetesen beszéde is. 

Modern elv ugyanis: 
— Csak nem gondolkodni! 

i Az lesz igazán nevezetes dolog, ha az orosz szakadár egyház 
«sous la direction des pasteurs et des evêques» — franciául idézzük 
az orosz elvet — előbb kap autonóm életet a cár birodalmában, 
mint mi katholikusok itt szent István országában. 

— A gondolkodás öregít. 
Azért gondolkodjék csak néhány koponya. Főleg : 

gondolkodjék helyettünk az — újság. Mi leszünk a 
befogadók. Itt van lélektani oka ama jelenségnek, 
hogy a vidék gondolkodásának tájképe egészben 
visszatükrözője a fővárosi újságok felfogásának, világ-
nézetének. Vidéki lapocskák gigászoknak való kérdé-
seket hömpölyögtetnek, kaszinókban a világ sorsát 
intézik. 

Am mégis a vasúton lehet igazán érdekes és a 
legtarkább — tájképekre akadni. Nem hiába tartja 
az angol, hogy olyan professzor és kathedra nincs széles 
e világon, mint az utazás. A vélemények tarkasága 
és visszássága az utazások alkalmával ömlik elénk 
igazán. 

S ha a vélemények, fogalmak zűrzavarai iszony-
tató diszharmóniát váltanak is ki: tagadhatatlanul 
ki-kivágódik nem egy önálló ötlet, a magyar ész-
járásnak nem egy geniális, meglepően találó ítél-
kezése, vélekedése, melyben ölő szatíra, kacagtató 
humor védi az igazat, a jót és szépet; jele, hogy a 
magyar talajban a józan ész logikájának gyökere 
még mindig megvan. Ezt nem bírta kikezdeni még 
a nyugati féreg sem. 

«A holt-kéz», «A papok vagyona», «Az egyházi 
birtok», «A szekularizáció» — óh ez a tájék most 
roppant keresett. Dobbal-síppal, jól kispékelt remény-
kedésekkel fogják erre a tájékra a közönséget. A köz-
véleményt. 

A legnépszerűbb kirándulóhelye — a vidéknek is. 
És meg kell adni, hogy a «Közvélemény» e 

tájékon sem tagadja meg ősi természetét. A «fel-
kapás» és a «lejáratás» törvényszerűségét. 

Ám szemlélgessünk csak. 
* 

Egyik nagyöblű «demokratánk» a vidéken tüzes 
szónoklatot tart. Festőnél-festőibb képét rajzolja 
annak a boldogságos időnek, mikor az egyházi birto-
kok is a magyar nép ölébe hullanak. Kielégül a 
magyar paraszt «földszomja», «földéhe». A Tisza 
mentén buja legelőn sötétleni fognak a büszke 
gulyák. Ledől az osztálykülönbség, önálló leszen a 
magyar nép . . . 

E pillanatban egy jóképű atyafi belesóhajt a nagy 
szónok boldogságos szavaiba: 

— Szegény jó magyar nép! 
Mintha a világ összes homéroszi kacagása szaladt 

volna a közönség torkába: oly egetrázó nevetésben 
tört ki — a szegény jó magyar nép. 

Persze, a nagy, az öblös, az egész széles, nagy 
országnak szánt beszéd teljes-tökéletesen tönkre-
silányult. 

Valamelyik kaszinóban már azt a szálat fejtik-
húzzák a holt-kéz orsójáról, hogy hát mifajta nem-
zeti célra kell szánni voltaképpen azt a rengeteg 
vagyont ? 
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Sok eszme, sok vigéc! 
Egy telivér vakolómesler, lelkében azonban 

magyar és keresztény, egyszerre csak komoly képpel, 
lapidáris nyelven emigyen kezdi: 

— Angol falvakban szokás mutogatni naiv embe-
rek mulattatására az úgynevezett «happij family»-
ket. Mondhatom, igen mulatságos látvány. Ketrecben 
együvé van zárva a macska meg az egér. A róka 
meg a tyúk. Karvaly meg veréb. No hát higyjétek 
el, hogyha rátok biznánk a papok birtokának hova 
való fordítását — természetesen bezárva benneteket 
egy szobába — ti is valósággal olyan táncot járnátok, 
olyan mutatványban részesítenétek a közönséget, 
mint a milyenben részesiti az embereket amaz angol 
«happij family». Sőt azt gondolom, még különb lát-
ványosságban. 

A vasúti kocsiban egy tejfeles szájú, cvikkeres 
úr meg nyomban parcellázni akarta a i káptalan 
birtokát. 

Szelíd, jóképű éltesebb úr elejét akarná venni a 
rögtönparcellázó bíróságnak, odaszól : 

— Nem arra való időket élünk. 
— Soha jobbkor! — ugrik fel a fiatal papagály. 

A talaj megművelve. Most már csak bátorság. És a 
holt-kéz valójában holt kéz lesz. Tetszik olvasni a 
«Világot» ? 

— Nem az én világom! 
— Pedig az az egyedüli igaz világ. 
Néma csend. Mintha mindenki tiszteletteljesen 

tartózkodni kívánna ennek a világnak határaitól. 
Eközben a vonat a . . . rrn uradalmán szalad 

keresztül. A papagály vizsgálja a kis birodalom-
számba menő területet és kérdi: kié ez az óriási 
birtok ? Megkapja a feleletet. 

— A császártól kapta. Egykor Rákóczié volt. 
Akkor az ál lamé. . . Ez is az államé. 

Egy utas hirtelen felel reá, mintha villámszikra 
pattogna a kocsiban. 

— Nem úgy, uram. A zsidóké.. . a zsidóké. 
Még némább csend. . . De az arcokon látható 

volt a válaszban rejlő mélységnek kinyomata és 
jövendölésnek hatalmas sejtelme. 

* 

Más alkalom, más kép. Újra a papi vagyonról 
esik-repúl a szó. Hagyjuk el a prelúdiumot. Benne 
vagyunk a beszéd közepében. Egy másik parcellázó... 

No jó, jó kérrrem ! De hát annak a papi 
vagyonnak nemzeti hivatása volt. Bandérium és a 
többi. Hadsereg és a többi. Hol van? Ez lenne k . . . 
kötelessége, hivatása annak az óriási vagyonnak. 

— Hol van? — szól egy deresfejű úr. — Hol van? 
Ma a szellem katonáit állítja elő ez a birtok. A műve-
lődésére, a nemzetért harcol, áldoz, dolgozik. Én 
hirdetem ezt, uram. Sohse tudtam volna magamat e 
pályára felkiizdeni, ha a holt-kéz — nincs. És men-

jen keresztül-kasul minden pályán az úr. Lépten-
nyomon találkozni fog a társadalom minden terén 
emberekkel tudósokkal, hivatalnokokkal, katonák-
kal, papokkal, iparosokkal, - a kik az egyházi vagyon-
ból lettek azzá, a mik. 

No hát csekélység ! — mondotta Papagály úr. 
Kérem, én is élveztem tanulókoromban ösztöndíjat. 
Egy káptalantól. De bizony én hálára nem érzem 
magam kötelezve. Az nem az egyházé. Az a nemzeté. 
Az egyház csak kezeli. Vissza kell azt a vagyont, azt 
a tőkét adni tulajdonosának: az államnak. 

Egy ősz ember ugrik fel ezekre a szavakra pilla-
nat alalt. Fiatalos lélekkel. Azt hinnéd viharban akar 
kitörni. De fékezi magát. Látszik, hogy fegyelmezett 
idegei vannak. Haragos ugyan a mosolya, de azért 
arca kedves, nyugodt, tiszta, mint a téli napfény. 

— Mit? Az úr ösztöndijakról beszél? És hogy 
azok a gyümölcsöző tőkék, birtokok nem az egy-
házéi? Bocsásson meg fiatal úr, de nem szeretném, 
ha ezt valaki megismételné. Nagyon kemény tudnék 
ám lenni. Kálomista pap vagyok. De napról-napra meg-
bizonyosodom, minő lejtője lenne annak, lia a 
katholikus papi vagyont elkebeleznék. Ez a szabad 
logyika, a mivel az urak gondolkodnak . . . bizony 
hogy mindent összekever. Önök azt hiszik, hogy a 
logyika olyan, mint a fiáker? Meg lehet állítani, mi-
kor akar juk? Ohó. A logyika olyan, mint a nyíl. 
Egyenesen, feltartózhatlanul megy. Rohan. Olyan 
mint az eldobott kő. Sokszor annak fejére hull, aki 
felveti. Jól mondja a költő: Repül a nagy kő, ki 
tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg. 

Kimondhatlan figyelem kiséri az ősz ember sza-
vait. Mélységes nagy csend, minő csak Ítélethirdetés-
kor terem. A tiszteletes folytatja : 

— Ősz fejemmel tapasztalom, hogy bizony nem 
jó a tűzzel játszani. Mer' az idősebb nemzetek gaz-
dagabbak. Az ujabbak is haladhatnak. Ezen csavarni 
lehel. De megboszulás nélkül alig. Azért én nem 
tartom se' emberiesnek, se nemzetinek, se testvéries-
nek, se Ízlésesnek azl, hogy épen mi református 
papok leszünk eszközei az ilyen szabad logyikának, 
a mivel pl. az úr kezeli a holt-kéz birtokának kérdé-
sét. En a mondó vagyok, hogy igenis az egyházi bir-
tok az egyházé és benne, vele a nemzeté is. Míg az 
egyház kezében van, addig igen — a nemzeté is. 
Aztán? Ki felel érte? Ki biztosít arról, hogy pré-
dára nem kerül. Példa van reá. Épen ma, épen 
most. Ott vagyon a francia egyházi birtok. Tessék 
csak arra gondolni. így találna lenni a magyar kath. 
egyházi birtok is. Miért, miért nem, vagy igen, arról 
most hát ne beszéljünk. 

Úgy hangzott ennek az ősz embernek a beszéde, 
mint egy ünnepélyes nagy harang. 

A fiatal úr izgett-mozgott. 
— Ah, mondja, az a sok visszaélés, a püspökök, 

kanonokok pazarlása. . . 
A tiszteletes rámereszti a íiatal emberre nagy, 
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kék szemeit. És szelíd mosolygással érinti kissé rán-
cos kezével az ifjú úr vállát: 

— A fehér liliomnak is fekete az árnyéka, öcsém. 
Míg isten emberek kezébe teszi le a dolgok kezelé-
sét, kormányzását, úgy lészen ez mindig. Nálunk, a 
mi eklézsiánkban is van baj. De erős várunk ne-
künk a mi autonómiánk. 

A hallgatóság szinte felléllegzett a tiszteletes be-
széde után. És úgy nézett arra az ősz emberre, 
mint — győztes vezérre. 

* 

Azt mondják, hogy Magyarországon az egész 
világ hive a szekularizációnak. Az a lap hirdeti ezt, 
a ki öntelten abban a bolond illúzióban él, hogy ő 
az egész «Világ». 

Mi az, hogy a világ? 
Mindenki ? 
Oh, ez nem sok. Mert az a mindenki, a nagy 

közvélemény bizony csak kicsi világ ahhoz a nagy 
világhoz képest, melyben az emberek még mindig a 
józan gondolkodás és észjárás országútján vannak. 

És ennek a józanabb világnak középpontja mégis 
csak a nemzet lelkiismerete. És józan esze. 

A nemzet lelkiismerete és józan esze pedig meg 
tudja még érezni és keresni is azt a mozgató okot, 
mely e hazában a még mozdulatlan földet meg-
mozgatni törekszik. A szeg — a zsákból. 

Új s egédkönyvek az e g y h á z t ö r t é n e l e m 
tan í tásához . 

I. A valkenburgi (Hollandia) jezsuita rendház jeles 
tagja, Kirch Konrád, tarthat igényt arra az őszinte há-
lára, a mely az egyháztörténelemmel foglalkozó embe-
reket okvetlenül eltölti, ha a szerzőnek nemrég megjelent 
könyvét tanulmányaik közben értékesíteni fogják.1 

Ha valamelyik tudományágról, bizonyára az egy-
háztörténelemről lehet joggal állítani, hogy a rendes 
felsőbb iskolai előadások keretében használni szokott 
kézikönyvek igazán csak nagy körvonalakban, sokszor 
pedig ki nem dolgozott vázlatokban adhatják az egy-
háztörténelem eseményeit és bizony az, a mit nyújtanak, 
csak elenyésző csepp a 2000 éves egyház hatalmas tör-
ténetéből, úgyannyira, hogy a kézikönyvekbe még a leg-
fontosabb források szövegei sem nyerhetnek bebocsátást. 

Már pedig bármily kétségen kívül álló tény is az, 
hogy a történelem eredményes tanulmányozása nem 
egyszer elengedhetetlen föltétel gyanánt kívánja meg a 
kézikönyvek adatainak legalább a fontosabb helyeken 
az eredeti források állításaival való összevetését, illetve 
azokból történő kiegészítését és megvilágítását, mégis 
eleddig ezek a források oly szétszórva, sőt a legtöbb 
magános emberre nézve oly megközelíthetetlen helyeken 
voltak csak feltalálhatók, hogy a legtöbb embernek 
minden jószándéka melleit is le kellett mondania azok 
átnézéséről, még pedig — mint mindenki előtt világos 

1 Enchiridion fontium históriáé ecclesiasticae antiquae, quod 
in usum scholarum collegit Conradus Kirch S. J. Friburgi Brisgov. 
1910. 8° (XXIX + 636 1.). M. 8.—, kôtvç M- 9,—, 

a történelmi tanulmányok rovására. Csak kérdezzünk 
meg egy dogmatikust, hányszor fordult Denzinger : 
Enchiridion-jához és egykönnyen tudná-e azt nélkülözni 
s akkor fogalmuk lesz róla, hogy a historikus mily 
nehezen nélkülözött eddig egy ily természetű forrás-
gyűjteményt és mily sokszor fog ezután Kirch müvéhez 
nyúlni. 

Mert ennek a nehézkes állapotnak megszüntetőjét 
kell Kirchben üdvözölnünk, kinek jelen műve együtt 
adja az apostoli atyák, szentatyák, egyházírók, pogány 
klasszikusok, fontosabb papyrusok, egyházi zsinatok 
stb. mindazon szövegeit, a melyek a kereszténység Ala-
pítójára s első hirdetőire, a kereszténység gyors elterje-
désére, az üldözésekre, az egyházi hierarchia fejlődésére, 
a tanok kialakulására, az eretnekségek és szakadársá-
gok történetére, a szentségek kiszolgáltatásának szertar-
tásaira s általában az egész liturgiára, a keresztények 
életmódjára s erkölcseire, az egyház és állam érintke-
zéseire, egyszóval a kereszténység első nyolc századának 
(pontosabban : 750-ig Kr. u.) történetére világosságot 
vethetnek. Ezeknek a megbecsülhetetlen helyeknek egy 
könyvben való időrendi összeállítása, a melyek haszná-
latán a könyv végén található részletes tárgyi tartalom-
jegyzék is nagyban könnyít, a források megválogatásá-
ban megnyilatkozó szakértelem, az egyháztörténelem 
vítatottabb részeinek az eredeti források csoportosítása 
által elért szerencsés megvilágítása, mind csak hálára 
kötelezhetik az egyháztörténelemmel foglalkozó theolo-
giai tanárokat és tanulókat, a kik közül a szorgalma-
sabbakat igen sok utánjárástól fogja e könyv meg-
kímélni, míg a kevésbbé szorgalmasakat megfosztja 
eddigi kedvenc mentségüktől, a mely ezen források fel-
kutatásának erkölcsi lehetetlenségében csúcsosodott ki. 

Hogy a szerző könyvét egyúttal «Chrestomathia 
patristica»-nak is szánta, az bizonyára csak emeli értékét 
és ezzel talán utat nyit magának a külföldön a gimná-
ziumokba is, bár nem gondoljuk, hogy onnan, a hol a 
szentatyáknak s az ó-keresztény irodalom egyéb emlé-
keinek olvasása már bevezetésre talált, ki tudná szorítani 
a már régebben megjelent ilyfajta anthologiákat. 

Különben a gyűjtemény természete hozza magával, 
hogy a mű olvasóinak köre nem fog kizárólag a histo-
rikusokra szorítkozni ; főkép a sok zsinathatározat fel-
vétele miatt sokszor fogják azt egyházjogászok is hasz-
nálni ; sőt, minthogy a szerző dogmatikai jellegű helyek 
közlésétől sem idegenkedett, a dogmatikusok is. 

A nyújtott szövegek pontosságáért kezeskednek 
azok a legújabb kritikai kiadások, a honnan szerző 
mindig merített s az a dicséretreméltó filológiai akribia— 
ezt főleg a pontos görög szövegekről kell kiemelnünk — 
a mellyel ezeket olvasóinak nyújtja. A Herder vállalatot 
dicsérő kiállítás méltó a könyv belső értékéhez. 

Tóth Tihamér. 
* 

A ka techez is az apos to lok ide jében . Irta : 
Gerely József. (Különlenyomat a «Katholikus Nevelés»-
böl.) 1911. 24 1. 

A kath. hittanárok mult júniusban tartott II. kur-
zusán olvasta fel Gerely, az «Egyházi Közlöny» szerkesz-
tője, ezt a rövid dolgozatát, mely kivált azért figyelemre-
méltó, hogy, amivel külföldön annyit foglalkoznak, 
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nálunk ő az elsők egyike, ki az őskeresztény korra for-
dította figyelmét s ott kereste tanulmányának tárgyát. 

Legősibb iratunkban, a «Didachéban», látja az első 
irott katekizmust s ezzel kapcsolatban — Seeberg nyomán 
az újszövetségi iratokat s különösen szent Pál leveleit 
vizsgálva — dolgozatának nagy részét annak kimutatá-
sára fordítja, hogy «szent Pál apostol idejében létezett 
egy szóbelileg megformulázott s igen elterjedt morális 
instrukció», melynek egyik első irott leverődése a Di-
daché első hat fejezete. 

Gerely törekvése a figyelemnek az őskeresztény 
korra irányításával dicséretet érdemel, a tétel megoldása 
is sikerültnek mondható, bár meglátszik rajta, bogy 
szerkesztői gondjai mellett azzal a fölötte érdekes és 
fontos korral nem ér rá szakszerűen s behatóan foglal-
kozni. Erre mutat néhány kevésbbé szabatos állítása, 
melyet azért említünk meg, mert ezen irányú tanul-
mányi hajlamát fölötte becsüljük. 

így nem áll az, hogy «a Didaché eredetére vonat-
kozólag Harnack azt tartja, hogy az egy keresztény szel-
lemben átdolgozott zsidó irat» (3. 1.) Nem a 16 fejezet-
ből álló Didachéről, hanem annak csak az első 6 feje-
zetéről (a morális részről) állítja ezt Harnack. (Die 
Apostellehre und die jüdischen beiden Wege. Leipzig, 
1896.) 

A Didaché IX. és X. fejezetéről jól mondja a 4. la-
pon, hogy az eucharistia ünnepléséről van benne szó 
(a szentségről), tehát nem az eucharistikus áldozatról, 
mint a 18. lapon következetlenül ismétli; az áldozatról 
a XIV. fejezet tárgyal. 

A bérmálásról (16. 1.) azt mondja, hogy «az első 
időkben közvetetlenül a keresztelés után történt». Nem 
éppen. Az Ap. Csel. VIII. és XIX. fejezete az ellenkezőről 
tanúskodik. Ugyanezt ismétli pl. Cyprián ep. 73, 
Augustinus : De Trinit. 1. 15. c. 26. n. 46. stb. 

Olyan «hyperkritikus tudósok», mint a 21. lapon írja, 
«akik a III., IV., V. századból keletkeztetik az evangéliu-
mokat, szentségeket s miegyebet», ma már nincsenek. 
Harnack pl. legújabb müvében «Entstehung und Ent-
wickelung der Kirchenverfassung etc. Leipzig, 1910» már 
az első században mozog ezen «fejlemények» körül. 

Külföldön a theologiai kérdések főmozgató elemét 
az őskeresztény kor tanulmányozása képezi ; ott mérik 
össze ez idő szerint fegyvereiket a protestánsok és ka-
tholikusok, sőt a modernizmus is ennek a kornak balul 
értelmezésével igyekezett talajt foglalni. Jó, ha a mi theo-
logusaink is követik a mai kor ezen érdekes áradatát a 
dogmatörténei művelésével. Ott dőlnek el ma a tudo-
mány részéről a trienti zsinaton megállapított tételek, d. 

* 

P è r e Félix-nek szociális konferenciá i . (Le 
progrès par le christianisme. Paris, 1871 ; Le socialisme 
devant la société, 1878 ; Christianisme et socialisme, 1879.) 

III. Konferenciáinak folyamán nem feledkezik meg 
azon vádakról sem, melyekkel rosszakaratú emberek 
azon a címen illetik az egyházat, mintha a tudománynak 
ellensége volna. A tudomány ! A tudomány ! E titokzatos 
szót hangoztatva sok, rövidlátó ember azt hiszi, hogy 
egy csapásra felfordította az egyházat, a csodákat, a 
természetfölötti élet tanát, a kinyilatkoztatást, Jézus 
Krisztus istenségét, sőt Istennek létezését is. P. Félix 
kimutatja ezen hiedelem alaptalanságát és fenséges vo-

násokban ecseteli amaz áldásokat, melyeket gyarló szel-
lemünk a ker. kinyilatkoztatásnak köszönhet. Helytelen 
rendszereket, melyeket oktalan módon a Credo-hoz csa-
toltak, lehet kiforgatni, de a Credót magát soha. A ke-
resztény hitigazságok, mint P. Félix kimutatja, mindig 
megmutatták a helyes középutat, melyről az emberi elme 
bölcseleti alkotásai ellenkező irányokban lesiklottak. 
Azonkívül a keresztény dogmák világosságot derítettek 
létünk legtöbb és legtitkosabb kérdéseire, a mint azt 
a teremtésről, az eredeti bűnről, a Szentháromságról és 
a megtestesülésről szóló konferenciákban beható módon 
ecseteli. 

Különös figyelmei szentel annak a kérdésnek, mely 
Krisztus Urunk istenségére vonatkozik s helyes apolo-
getikus és retorikai fogással a «praescriptio» és a «pos-
sessio» alapjára helyezkedik. Két évezred óta, úgymond, 
Isten fiának tekinti Krisztust az egész emberiség, cso-
dáit történeti tényeknek tartja és istensége bizonyíté-
kainak. Tanítását isteninek fogadja el és nem tud eltelni 
annak világosságával, magasztosságával és jótétemé-
nyeivel. Ezen örökségétől csak kétségtelen bizonyságok 
alapján lehetne az emberiséget megfosztani. De hát elő 
ezekkel a kétségtelen bizonyságokkal ! Hol vannak ? 
A miket az ellenfelek felhoznak, nem egyebek arcátlan 
tagadásoknál, görbe gyanusítgatásoknál ; tények helyeit 
egyéni érzelmekre hivatkoznak, szemtanuk állításaival, 
mártírok bizonyságaival szemben regényeket és holmi 
fantazmagóriákat hoznak fel. 

A szorosan vett szociális kérdésnek is, melyet ren-
desen munkáskérdésnek szoktunk nevezni, beható figyel-
met szentel szónokunk. A plutokratizmus és a paupe-
rizmus mérges ellentétjét, mely korunknak fekélye, nem 
lehet kúlsö palliativ eszközökkel, béremeléssel, sztrájk-
kal, a születések mesterséges csökkentésével gyógyítani ; 
hanem az emberek benső reformjával, mely velőig, a 
lélek legmélyére hat s mely reformnak gazdag forrása 
a kath. egyháznak eszme- és kegyelemtára. Külön fog-
lalkozik a szocializmussal is, melynek kettős gyökerét 
az ember romlott ösztöneiben és a forradalmi elméle-
tekben látja s melynek programtnja nem állja ki a ver-
senyt a kereszténységnek szociális programmjával. 

P. Félixnek széles látókörét legjobban jellemzi, 
hogy a művészetnek kényes kérdését is felvitte a szó-
székre és világosságot derített reá keresztény bölcsele-
lének és apostoli buzgalmának lobogó fáklyájával. 
A magaslatok felett lebegett, mert hitszónoki tisztje nem 
engedte, hogy apró részletekbe bocsátkozzék ; ám így is 
megmondotta nagy és előkelő hallgatóságának, a mi 
lényeges és életbevágó. A festőtől, a zenésztől, a költő-
től, úgymond, senki sem követeli, hogy prédikáljanak ; 
de másrészt egyiküknek sincs megengedve, hogy a lel-
keket Istentől eltántorítsák. A keresztény erkölcstan 
felháborodva elveti a «l'art pour l'art»-nak cinikus elvét. 
Az embert és a művészt nem szabad egymástól elvá-
lasztani ; ez mit sem engedhet meg magának olyat, 
a mi amannak tiltva van. Vakmerően azt állítani, hogy 
a művészet mindent szentesít és ezen ürügy alatt 
mindent szabad tenni, írni, olvasni, hallgatni : valósá-
gos őrültség. 

Egy másik összefüggésben arra hivja fel a figyel-
met, hogy az atheizmus mindennemű dekadenciának 
princípiuma. Az atheizmus mellett rombadől az erkölcs, 
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felburjánzik a bűnözés, felüti rémes fejét a gyermek-
gyilkos neomalthuzianizmus. A kath. nemzetek inferiorí-
tásáról szóló frázisokat kiigazítja, való ériékökre redu-
kálja és a mily őszintén, ép oly helyesenkijelenti, hogy 
tényleges bajaink a kereszténységtől való aposztáziánk-
kal kezdődtek és okaikat bűneinkben keressük és ne 
másban. 

A kath. egyház évezredes fenmaradásában valósá-
gos csodája az életerőnek, működésében és alkotásaiban 
csodája a termékenységnek. Minden igaz haladásnak 
kovásza, a nemzetek sava, az országok termékenyítő 
Nilus-vize. Hasonló dicséret illeti meg a római pápa 
csalhatatlanságáról szóló dogmát is ; e dogma haladást 
jelent az igazságnak és a jónak keresésében. Kifogáso-
kat emelni ellene olyan volna, mint kifogásolni vala-
mely csillagászati vagy fizikai felfedezést. 

Ha már most formai oldalukról is akarjuk röviden 
jellemezni P. Félixnek eme retorikai alkotásait, azt kell 
mondanunk, liogy szónokunknak legerősebb oldalát 
nem az előadás finomságában és becsességében kell 
keresnünk, mint inkább az erőben és tanának gazdag 
termékenységében. A leirás művészetében nem oly nagy, 
mint metafizikai és lélektani elemzéseiben ; a logikából 
több van konferenciáiban, mint melegségből és szelle-
mes fordulatosságból. Freppel püspök után neki tulaj-
donítom az elsőséget abban a művészetben, miképen 
kell nagy és bő tárgyat berendezni, beosztani és kon-
ferencia-formába öltöztetni. 

Örök dicsősége lesz P. Félixnek, hogy a XIX. század 
emberéhez, a modern világhoz intézvén szózatát, meg-
maradt keresztény hitszónoknak és Isten emberének. 
Míg ő előtte és az ő idejében sok francia hitszónok 
valóságos utcai hangon tárgyalt a kereszténységnek 
legmélyebb és legszentebb hittitkairól, addig P. Félix 
Isten szellemével eltöltve, apostoli buzgalommal és 
méltósággal fejtegette a haladás, a gazdagság, a fény-
űzés, a család, a művészet, a munka, a nemzetgazda-
ság, a szocializmus kérdéseit, melyeket ő előtte egy 
hitszónok sem mert a szószékre vinni. 

P. Félix magas kort ért el. Viruló egészségét és 
nagy értelmét, melynek birtokában mindvégig megma-
radt, teljesen Isten igéje hirdetésének szentelte. A kicsi-
nyes, felületes világ, mely a mélyen járó, önzetlen, 
feltűnést nem kereső embereket nem igen szokta figyel-
mére méltatni, P. Félixnek nagyságát sem magasztalja ; 
az emberiség komolyabb része azonban már is a leg-
jobbak közé iktatta. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Breznay Béla dr. egyetemi tanár udvari tanácsos 
lelt. Vele a h i t tudományi kart újabb ki tüntetés érte. 
És mél tán . B a r m i n c ö t éve ül az egye temi kathedràn 
ez a jóságos é s sze l id l e lkű férf iú , a ki ezalatt nem-
csak a kar szen iór ja lett, h a n e m a ki s zé l e skörű 
tudásával és sz inte páratlan tudományos olvasott-
ságával egész n e m z e d é k n e k tájékoztatója és jó l e lkű 
oktatója i s volt. A «Bel ig io»-nak pedig ez a k i tüntetés 
kü lön ünnepe . Huszonhét év ig szerkesztette a folyó-
iratot. Ezt a m ű k ö d é s é t talán n e m is tudja méltá-
nyoln i más, m i n t a «Beligio» szerkesztője . Magára 
hagyatva, ezen hos szú idő alatt hacsak a korrektúráját 
végezte vo lna a he tenkint kétszer m e g j e l e n ő folyó-

iratnak, m á r i s idegeket őr lő m u n k á t végzett vo lna 
N e m fáradt bele . Nekem, az új szerkesztőnek i s , 
ő a l e g h ű s é g e s e b b s t ermésze te sen «ingyenes» m u n k a -
társain, a ki l ié tről -hétre n e m c s a k hogy m e g í r j a 
az egyház i krónikát azzal a f i n o m és s ze l id tollal , 
mely s t í lusát oly édessé t e sz i ; h a n e m a Hofbauer-
ről írt nagy tanulmányával m á r m á s o d i k éve a joze-
f i n i z m u s korát mutogatja az o lvasóknak, m i n t h a csak 
azt m o n d a n á : nézzétek, i l yen az egyház, i lyen a 
papság, ha a c a e s a r o p a p i z m u s karmai közé kerül . Ez 
a csendes , h o s s z ú és szakadatlan m u n k á l k o d á s végre 
a l eg fe l sőbb h e l y e n i s f i gye lmet keltett s a F e l s é g e s 
Úr a «méltóságos» c i m e t adományozta neki , a ki soha 
s e m m i f é l e mél tóságot n e m keresett . Mint tanítvány a 
tanítványok nevében é s m i n t szerkesztő a «Beligio» 
volt szerkesz tő inek nevében tisztelettel haj tom meg 
tehát előtte a «Beligio» lobogóját, ősz inte ö r ö m ö m n e k 
adván kifejezést e m e ki tüntetése fölött. Mint kol légája 
i s m e r t e m m e g őt igazán s tanu l tam becsü ln i , m i n t 
jó kartársat s m i n t nagyon m u n k á s férf iút . A mun-
kásnak s z e m é b e n pedig n i n c s é r d e m e s e b b fér f iú a 
m u n k á s n á l . K i v á n o m neki , hogy a jó Isten tartsa m é g 
sokáig m u n k a k e d v é b e n a tudomány é s a «Beligio» 
javára s a m a m á r sz inte szokatlan szerénységében 
sokaknak példaadására ! 

V. N a g y s z o m b a t . Kissé hosszú, de megpróbálkozunk 
vele. 

E. Lőcs . A jubiláris szám költségeire önként küldött 
7 koronát köszönettel nyugtázzuk. Miért hogy csak az ilyen 
»laposabb» zsebek érzik meg: mitől fáj a «Religio» feje? 

M. E r d ő h a r a s z t i . Nem téved, a küldött 6 korona 1911. 
első felére szól. Vannak, a kiknek ilyen kételyük se támad, 
mert egyáltalában nem küldenek semmit, olyik még a mult 
évre se. El bennük a kath. sajtóért való nagy lelkesedés! 

M. r . f őnökségnek . M a r o s v á s á r h e l y . Rendesen 
küldöm a folyóiratot, beszüntetésére nem is gondoltam. Ha 
tehát valamely száma elmaradt volna, nem a kiadóhivatal 
hibájából történt. Különben legyen szives értesíteni a kézbe 
nem került számokról. 

N. B u d a p e s t . Jó volna, ha úgy volna. Igaza van 
abban, hogy sok a theol. tanár az országban s hogy díszére 
válnék a katholicizmusnak, ha mindenik feladatának tekin-
tené időnkint egy-egy tudományos dolgozattal fölkeresni 
folyóiratainkat s előbbrevinni a tudományt ; de hát a mi 
viszonyaink nemcsak e tekintetben, hanem az aktivitás sok 
más terén is még kívánnivalót mutatnak. Örökölt baj nálunk 
az egyesek tevékenységének többfelé osztása, amihez járul 
ma sok tanár elfoglaltsága a szociális téren vagy a vidéki 
hírlapirodalomban. A tudomány művelése pedig egész 
embert kiván. 

TARTALOM. Gladius pontificalis. II. Ádám Iván-
tól. — Bernard Shaw és a cenzúra. W.-től. — Hofbauer 
sz. Kelemen élete alkonyán. XVII. Breznay Béla dr.-tól. — 
A N. Konstantinus előtt élt keresztények munkájáról 
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Gladius pontifiealis. an.) 

Bakócz érsek az elégedetlenek élére áll és az 
1516-iki államtanácsban követeli Beriszló letételét és 
összes beneficiumaitól való megfosztását. És mikor a 
püspök az összes ellene támadt vádak nyilvános tár-
gyalását követelte, bizonyítani meg semmit sem tud-
tak, elkeseredésében kifakadt az érsek ellen : Si Thoma 
non cessabis me insequi et deprimere, edico tibi : 
quod jam non consequar regi et regno, sed ipse 
manu niea ulciscar in te très personas : regem, quem 
contemnis, regnum, quod expilas, me, quem oprimis.1 

Mindennek dacára a megelégedetlenek össze-
esküsznek Péter ellen, hogy megfosztják tisztségé-
től és méltóságától. Bakócz pedig az erdélyi vaj-
dának ront, hogy neki kötelessége a püspöktől az 
országot megszabadítani, mire a vajda méltósággal 
feleli : Én sem a te, sem a király hóhérja nem va-
gyok. Beriszlót tisztelem és becsülöm, mint ki a hiva-
talában kifogástalanul járt el és kötelességét min-
denben megtette. Még abban is, a miben ti megtá-
madjátok. Sőt ő az, a ki vitézségével és hősiességével 
titeket is a nagy veszedelemből kimentett. 

Jellemző az ármány utolsó kudarca is. Az ellen-
zék Beriszló kivonulását a várból arra akarta föl-
használni, hogy a püspököt erőszakkal lefogja és 
ártalmatlanná tegye. De mikor Beriszló a vajda inté-
sére nagyobb kiséretet vett maga mellé, senki sem 
merte bántani. És megtörtént a rendkívüli eset, hogy 
a kirendelt ellenséges csapat levett föveggel tisztel-
gett a távozó bánnak: nudatis capitibus honoriflce 
extra arcem sunt comitati. 

Ennek a torzsalkodásnak azonban az volt a rossz 
következménye, hogy a kedélyek kétségeskedtek és a 
segélynyújtásban ellankadtak. A király, II. Lajos és 
a pápa azonban rendületlenül biztak benne. Külö-
nösen jól hatott Beriszló második nagy haditette, mi-
kor a törököt nagy és véres csatában 1516-ban újra 
legyőzte és mikor 1518-ban Boszniában is megtörte. 
A király örömében elzálogosítja a kir. javakat, hogy 
Péternek segítségére lehessen. Sőt kinevezi Segni ka-
pitányának, Budavár provizorának, a kunok proku-

1 Beke, II. 206. 

rátorának, az erdélyi sóbányák kamarai főfelügyelő-
jének. Pénzt nem adhat neki, de odaadja neki, a mit 
adhat, üresedésben levő állások jövedelmét. Demi ez 
ad tantam sitim ! 

Azért Beriszló ismételve a pápához és a többi 
uralkodókhoz is folyamodott. Mindig azon alapon, 
hogy ez az ügy nemcsak Magyarország ügye, hanem 
a kereszténységé. A pápa rendkívüli módon segítette. 
Küldött többször nagy mennyiségű pénzösszegeket, 
20 és 50 ezer aranyat, ágyukat, puskaport, eleséget. 
Mikor pedig Negro Tamás, spalatói főesperes, térden-
állva könyörgött Leo pápa előtt, hogy könyörüljön 
a szörnyű módon nyomorgatott horvát népen, mely 
már évtizedek óta állja a török hordák dulását, a 
pápa Verbőczy István magyar követnek megígérte, 
hogy rendkívüli eszközökhöz fog nyúlni a veszede-
lem elhárítására. 

És akkor határozta el Leo, hogy egyházi átok 
büntetése alatt kötelezi az egyház összes papjait, 
hogy jövedelmük tizedrészét a török elleni hadjá-
ratra fordítsák. A keresztes hadjáratot pedig szintén 
ezen veszedelem elhárítására rendelte. Azonkívül 
adott a követeknek leveleket a császárhoz, a francia 
és spanyol királyokhoz, hogy ezen imminens viharra 
figyelmeztessék a népeket és azok tőlük telhetőleg 
segítségre buzduljanak. Miután pedig hallotta, hogy 
a török már Klissa várát ostromolja, teljes búcsút hir-
detett mindazok részére, kik a szokásos imákat és 
penitenciákat végzik és a vár felszabadítására bár-
mily módon segédkezet nyújtanak. 

Beriszló az utolsó időben már minden birtokát 
zálogba tette. Még értékeit és emléktárgyait is. A zág-
rábi püspökségtől a kormány kiváltotta és Beriszló-
nak visszaadta. Rokonának Beriszló Ferencnek hagya-
tékát a püspök hadi célra fordította. A szállítóknak 
mégis kijelentette és meg is tartotta, hogy minden 
szállítmányért készpénzben tizet. El lehet képzelni, 
mennyi gondot adott ez a püspöknek, kinek éjjel-
nappal talpon kellett lenni, hogy a környékező nagy 
ellenség meg ne lepje. 

Es mégis, még veszprémi egyházáról sem feled-
kezett meg. Statileo felsőőrsi prépost volt veszprémi 
vikáriusa. Zsinatot tartatott, több üdvös határozatot 
hoztak, köztük egy igen jellemzőt, hogy «havonkint 
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minden veszprém-egyházmegyei áldozó pap egy-egy 
szentmisét tartozik mondani a királyért és a vesze-
delemben levő magyar hazáért». Akkor hozták be a 
vasárnapi prédikáció kötelező tartását és a matri-
kulák rendes vezetését is. Parochus evangelium prae-
legat et exponat, et faciat regestum. (1516.) 

Utolsó segítséget kapott Beriszló az új német 
császártól, Y. Károlytól, a ki 1519-ben lépett a német 
trónra. Azt írja a pápának, hogy ő méltányolja Be-
riszló püspök helyzetét, küldött is neki segélyt; alku-
dozásban van a török szultánnal, hogy békekötéssel 
a fenyegető veszedelmet elhárítsa Magyarországról. 
Azonkívül pedig kéri a pápát, hogy Beriszlónak, ki 
már hét éve fegyverben áll és a kereszténység védel-
mezésében hervadhatatlan érdemeket szerzett, a kar-
dinális méltóságot adja meg, mert ezen kitüntetés: 
«az államnak hasznára, Szentségednek díszére, Ne-
künk és a többinek, a hitvallásban «bene sentien-
tibus», grata fore, magának Beriszlónak pedig buz-
dítására és kitartására szolgálna». 

A német császár ezt a levelet 1520 június 23-án 
írta. De már junius 20-án három nappal előbb, Péter 
püspökünk meghalt a csatatéren. 

A püspöknek ugyanis hírül hozták, hogy a török 
megint áttörte a határt és Drexnik nevű horvát földön 
pusztít. Beriszló ott hagyta ebédjét, lóra ült és vág-
tatott csapatjaival Bihács felé. A törököt Korjenica 
patak mellett megtámadja, legyőzi és szétkergeti. 
A futó törököt üldözi a sereg, mikor a közeli rej-
tekben álló török csapat kirohan, Beriszlót és kis 
gárdáját megtámadja és rövid elkeseredett tusa után 
egy szálig levágja. 

Beke Kr.1 írja, hogy Beriszló lovának hevederje 
az ugratásban elpattant; a püspök leesett nyereggel 
együtt a lováról és gyalog védte magát a támadók 
ellen. De csakhamar legyőzi őt a túlnyomó ellenség, 
levágja fejét és elnyargal. Mikor a diadalmas sereg 
visszajön, vezére holttestét találta. 

Medosíts Pál Bihácsra vitette a hős vezér tete-
mét, onnét pedig Statilco a veszprémi székesegy-
házba. A kathedrális altemplomában ünnepélyesen 
eltemették. A káptalan díszes síremléket állított neki : 
Petro Beriszló, Optimo Praesuli. Amor Subditorum. 

* * * 

Halála egész Magyarországot megrendítette. A ki-
rály és a nép egyaránt gyászolta dicső hős püspöké-
nek elvesztését.2 

A tragikus végű püspök szomorú sorsával élén-
ken foglalkozott a fantázia is. Sok szép költemény 
keletkezett róla. Pispek veszedelme és cantio Petri 
Beryzlo cimű költemény (1525) Szabadkai Mihálytól 
most is számottevő munka a régi magyar költők 
tárában.8 

1 Veszp. P. Tört. II. 206. 3 I. 204. és II. 365-367. 
a Mon. Eec. V. Bev. 242. 

A hős teteme nem sokáig nyughatott sírjában. 
Hat év múlva a török Mohácson az egész hazát le-
teperte és akkor tűnt ki, micsoda erő rejlett Beriszló-
ban, ki egymaga nyolc éven át fel tudta tartóztatni 
ezt a romboló és pusztító orkánt, melyet mi török 
veszedelemnek mondunk. 

A hosszú török iga alatt Beriszló sírját sem kí-
mélték meg a vandalok. Fosztogatták és pusztították, 
hihetőleg többször is, mert a behorpasztott kriptá-
ban a boltozatos sirokat feltörve, összehányva és ki-
rabolva találtuk. Egyben, az északi fal mellettiben, 
három koponyát és sok más embercsontra akadtunk. 
Ruhafoszlányok és vörös márványból sírkőrészletek 
között feküdt egy középen összehajtott kard. A rozsda 
igén összemarta. Ékítményt nem láttunk rajta. Nem 
ez volt-e Péter gladius pontificalisa ? Sic transit 
gloria mundi. 

Sajátságos, hogy épen legvitézebb püspökünk 
kardjáról tudunk legkevesebbet. Nincs semmi jelző, 
mely a kard minőségére vagy alakjára engedne kö-
vetkeztetni. Csak annyit olvasunk róla, hogy gladium 
sacratum, megszentelt kardot küldött a szentatya. 
Alakja tehát, mint külföldi emlék, pallos. És ebben 
megegyez vele a kriptái lelet. Következtetjük még 
azt is, hogy a Rómából érkezett pallos renaissance 
mestermű volt, mert X. Leótól, a renaissance művé-
szet atyamesterétől, mást nem is várhatunk. 

Péter püspök jellemzésére idecsatolok még né-
hány adatot. Elsőben azt, hogy jó szívre mutat azon 
ténye, hogy két tehetséges rokonát, Statileot és Ve-
rancsicsot ő neveltette. Statileo felsőőrsi prépostból 
későbbi erdélyi választott püspök, Verancsicsból pedig 
hires esztergomi érsek lett. Utóbbiról olvassuk, hogy 
Péter Veszprémben neveltette hadi tudományokban 
és csak azután küldte Páduába, Bécsbe és Krakóba, 
felsőbb tanulmányokra. Mindkettő tagja volt a vesz-
prémi káptalannak. 

Péter püspök korára nézve nem tudunk határozott 
feleletet adni. A Mon umenták jelzése szerintl450—1460 
között született volna, Trauban (Tragurium) Dalmá-
ciában. Beke azt mondja róla: Petrus noster inter-
fectus est anno aetatis suae 45. Tehát java férfikorá-
ban. Talán nem tévedünk, ha 50—55 évesnek tartjuk. 

Arcképét is kerestem, sőt a traui plébános úr 
tisztán azért fáradozott hozzánk, hogy Beriszló püs-
pök arcképét püspöki székhelyén felkutassa. Fulgosi 
Kázmér, a plébános, azt állítja, hogy Beriszló rokon-
ságának utódjai, a Statileók megvannak Trauban, 
és hogy Péter püspökünk most is nagy tiszteletben 
áll a dalmáciai városban, sőt hogy valóságos vérta-
núnak tartják. 

Mivel azonban rajzát vagy arcképét nem talál-
tuk, álljon itt az a leirás, a mivel Beke Kristóf tör-
ténetírónk jellemezte Péter püspök testi-lelki tulaj-
donságait. 

Szerinte Beriszló így nézett ki : Fuit is corpore 
conspicuo, facie liberali, viribus validissimis artubus-
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que crassioribus, vino ciboque moderatus, liberalitate 
incredibili, reipublicae supra omnes optimates aman-
tissimus; catholicae religionis vindex et defensor 
acerrimus; virtutis tarn politicae quam militaris ob-
servator et remunerator diligentissimus, atque cultus 
divini et salutis proximi inter tantas curas studio-
sissimus. Fuit et honoris appetentior, injuriarum ab 
aemulis proficiscentium impatiens, aliarum tole-
rantior. 

A veszprémi Monumentákban azt olvassuk róla, 
hogy Beriszló hatalmas diplomata és hadvezér volt. 
Mi tudjuk, hogy nagy hazafi és nagy emberbarát is 
volt. De legszebben jellemzi őt a veszprémi régi káp-
talan két aranyszava a síremlékén. Állította neki : 
Amor subditorum. Ádám Iván. 

Forgách Ferenc és Possevino. 
A XVI. század második felében a magyar katho-

likus egyházi életnek két legkitartóbb mankása For-
gách Ferenc és Possevino volt. Forgách az első, a ki 
a reformáció óta rendszeresen kormányozza nyitrai, 
majd esztergomi egyházmegyéjét. Zsinatot tartott, egy-
házakat látogatott, buzdított szóval és írással. Megér-
tette a kor szavát, hogy ha életre akarja kelteni 
egyházát, először is papjai számára papnevelőket, a 
katholikus világi ifjak számára pedig világi nevelő-
intézeteket, konviktusokat kell alapítani. Hogy számí-
tása helyes volt, az még három század után is min-
den kétségen felül áll. 

Possevino Antal annak a szerzetnek a tagja 
volt, a melyet (eléggé Ízléstelenül) az ellenreformáció 
janicsárság»-ának szoktak nevezni. 0 is szívvel-lélek-
kel jezsuita volt és csakis rendjének és egyházának 
a javán s dicsőségén munkálkodott. Miután elöljárói 
látták, hogy kiválóan alkalmas a diplomáciái tárgya-
lások lebonyolítására, azért Magyar- és Lengyel-
országba küldötte a pápa, mint rendkívüli nuntiust. 
Tapintata, ügyessége és erélye valóban bámulatra 
méltó.1 Az ő sürgetésére állította fel Báthory István 
Kolozsváron az első jezsuita kollégiumot. Nagyvára-
don átutazva, rábeszélt egy előkelő nemes embert, 
hogy jólelkű fiát tanulás végett Kolozsvárra az újon-
nan felállított jezsuita kollégiumba küldje.2 A nemes 
ember bizonyára Pázmány Miklós, Biharmegye 
alispánja, a «jólelkű ifjú» pedig fia Pázmány Péter 
volt.3 

Ez a két férfiú volt a XVI. századbeli egyházi 

1 Bámulatos erélyére mutat az az eset, mikor a béke-
tárgyalások alkalmával IV. Iván «a rettenetes» cár egyik 
tanácsosának, Olfenov-nak, a csalárdságán annyira felindult, 
hogy kiragadta annak kezéből a szerződést s őt magát pedig 
kidobta a teremből. 

2 Fraknói V. Egy jezsuita diplomata hazánkban. Kath. 
Szemle. 1902. 807. 1. 

3 Karácsonyi J. Magyarország egyháztörténete. Nagyvárad. 
1906. a 153. lapon. 

életünk legkiválóbb alakja. Nézzük, hogy mekkora 
hatással volt Possevino magyarországi működése 
Forgách Ferenc fejlődésére. 

Forgách Ferencnek úgy születéséről, mint ifjú 
koráról biztosat igen keveset tudunk. Atyja Simon,1 

a híres dunántúli főkapitány, ekkor már minden 
valószínűség szerint protestáns volt; anyja Pemflinger 
Orsolya, Pemflinger Sebestyén leánya, szintén protes-
táns volt. Születési éve eddig meglehetős kétséges volt.2 

Ipolyi szerint 1560 vagy 66-ban született.3 Azonban 
Fraknói közlése4 teljesen eldönti a kérdést, a mennyi-
ben Forgách veszprémi püspökké történt kinevezte-
tésekor [1589.] 23 éves volt, tehát 1566-ban született. 
Ő is a protestáns vallásban nevelkedett, de nagyon 
valószínű, hogy még igen fiatalon nagybátyjának, 
Forgách Ferenc erdélyi piispök-kancellárnak, buzdí-
tására Kolozsvárt elhagyja a lutheránus hitet és 
visszatér ősei vallására. Fiatal korában egyik test-
vérével együtt Báthory István, lengyel király, udvará-
ban szolgált, mint apród. Mikor ez testvérének fiát 
Endrét, Rómába küldötte, hogy egyrészt a pápának, 
XIII. Gergelynek, Lithvánia5 elfoglalása alkalmából 
hódolatát bemutassa, másrészt hogy pappá legyen, 
Forgách is Báthory Endre kíséretéhez tartozott. 
1583. év végén, november 30-án6 érkeztek meg Rómába 
és itt Forgách a látottak és hallottak hatása alatt 
elhatározta, hogy a papi pályára lép. 

Mint már említettük, ebben az időben Magyar-
országon a pápai követ Possevino volt. 0 műkö-
désével nemcsak a katholikusok szeretetét és elisme-
rését vívta ki, hanem a protestánsok bárátságát is. 
Különösen jó viszonyban volt Forgách Simonnal. 
Ennek oka abban rejlett, hogy Forgách is, Possevino 
is odaadó ragaszkodással viseltettek Báthory István 
személye iránt. Forgách annyira jó viszonyban volt 
Possevinoval, hogy annak a tanácsát még politikai 
ügyekben is szívesen kikérte. Possevino viszont azzal 
az utógondolatlal érintkezett Forgách Simonnal, hogy 
esetleg megnyerheti őt a katholikus egyháznak, a 
mi kétségtelenül nagy eredmény lett volna.7 Pos-

1 Életét megirta Sörös Pongrác : Ghimesi Forgách Simon 
báró. Bpest. 1899. 

2 Forgách Ferencet 1579-ben veszprémi püspöknek nem 
erősíti meg a pápa, még pedig saját nyilatkozata szerint: 
«ab aetate mea ex praescripto canonum adhuc insufficienti 
et a patris errore et liaeresi provenicbaut. Sörös id. m. 8. 1. 
Ezt bizonyítja Thurzó György 1605.-Í nyilatkozata : «csakis az 
atyai vallástól [t. i. a protestáns] elszakadt apostatai gyűlöl-
ség vihette arra Forgách püspököt, hogy a vallás szabadság 
ellen küzdjön.» Ipolyi A. Weresmarty Mihály megt. hist. Bpest. 
1875. 45. lap. 

3 U. ott. 39 1. 
4 Fraknói V. A magyar királyi kegyúri jog története. 

Bpest 1895. 283. 1. 
5 Lithvánia egykor, az egyházi lovagrend birtoka volt 

és a Szentszék fenliatósága alatt állott. 
6 Cserenyey I. dr. Nyitra püspökei a XVI. században. 

Religió. 1910. 329 1. 
7 1584. június 16-i jelentése. Lásd Fraknói id. ért. 702. 1. 
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sevino tehát Forgách fiai iráni is melegen érdek-
lődött. 

Mikor meghallotta, hogy Ferenc Rómában a papi 
pályára akar lépni, meleg szeretettel és érdeklődéssel 
karolja föl ügyét. 1584 tavaszán Forgách Simont fia 
jó egészségéről és jeles előmeneteléről értesíti.1 Ferenc 
ezalatt Rómában anyagi zavarokkal küzdött. Az udvar 
ugyan segítette őt, de ez igen csekély volt, úgy hogy 
neki atyjához kellett fordulnia pénzért.2 Forgách 
Simon nagyon örült Possevino értesítéseinek. Úgy 
maga, mint felesége nevében melegen köszöni Posse-
vinonak fáradozásait és egyúttal kéri, hogy ezután 
is értesítse őt fia hogylétéről. (1584. május 19-i 
levelében.3) 

Possevinonak azonban nemsokára ismét gon-
doskodni kellett a fiatal Forgáchról. Ugyanis néhány 
héttel később arról értesült, hogy Báthory Endrét a 
lengyel király visszahívta Rómából és Forgách Simon 
is el akarja vinni onnan fiát és a páduai egyetemre 
küldeni.4 

A mint ezt meghallotta Possevino, azonnal 
minden igyekezetét arra fordította, hogy Forgách 
Simont ezen tervétől eltérítse. Mert ő átlátta, hogy 
ha Forgách Ferenc a páduai egyetemre megy, ahol 
néhány magyar protestáns ifjú is tanult, könnyen 
elpártolhat a katholikus hittől. Ezt az ügyet ő any-
nyira fontosnak tartotta, hogy közreműködésért még 
a pápai államtitkárhoz is fordult. 

Együttes működésüknek meg is lett az ered-
ménye, mert Forgách Ferenc Rómában maradt,5 

ahonnan csak 1587-ben tért vissza és rövidesen ki-
nevezték veszprémi püspökké. De püspöksége inkább 
névleges, mint tényleges volt, megyéjét a török tar-
totta elfoglalva, ezért utóbb nyitrai püspökké 
nevezték ki s mint ilyen karolta föl Pázmány Pétert. 
Possevinot is kevéssel előbb hívták vissza és életé-
nek további részét rendjének páduai kolostorában 
töltötte, tehát tovább működhetett Forgách Ferenc 
érdekében. 

Possevinonak minden érdemei közt az a leg-
nagyobb, hogy támogatta az ellenreformáció meg-
indítóját, Forgách Ferencet és diadalra juttatóját, 
Pázmányt. 

Forgách Ferenccel pedig megkezdődött a magyar 
katholikus egyház életében az az időszak, mikor 
«mindinkább gyarapodott azon papok és püspökök 
száma is, a kik a papnevelőkben rendszeres theolo-
giai oktatásban részesültek s a protestantizmus téte-
leinek cáfolásában nagy jártassággal bírtak».6 

T. L. 

1 U. ott. 703 1. 
2 Sörös id. mű. 39. 1. 
3 Közölve u. ott. 40. 1. 
4 Ferenc öccse, Mihály is, 1589-ben a páduai egyetemre 

ment és még 1592-ben is itt volt. 
5 Fraknói id. ért. 704 1. 
6 Karácsonyi id. mű. 110. 1. 

őfbauer szent JÇelemen élete alkonyán, (xvm.) 

VII. Pius pápa Hofbauer atya ügyét 1919. ápri-
lis hó 26-ika előtti valamely napon bizalmas beszél-
getés közben, igen kedélyes módon és alakban hozta 
szóba a császár előtt, a kit az a híresztelés, hogy 
szentünk Bécsbe tolt «kéme Rómának», jozefinisztikus 
tanácsosainak sugdosása következtében, minden eddig 
tapasztalt igazságossága mellett, leplezhetetlenül ked-
vezőtlen hangulatban tartott Hofbauer atya szemé-
lyével és ügyével szemben. Ezt a kedvezőtlen, ellen-
szenvesnek nevezhető hangulatát a császárnak szün-
tette meg VII. Pius pápa és változtatta át az ő lelki-
atyai tapintatosságának ritka varázsos fogásával 
Hofbauer atya iránt mélységes mély rokonszenvvé 
és a jóvátevésben nyugtot nem ismerő kegyeletes 
tiszteletté. A pápa a császár lelkében — mondjuk ki 
röviden — a jóindulatú ember mellé fölébresztette 
a buzgó katholikust, ennek minden kötelességérze-
tével vagyis a szent, az Istent illető ügyek iránt való 
föltétlen hódolat teljes átéreztetésével. 

Bókkal és gratulációval kezdett a pápa a csá-
szárhoz beszélni az ő mindenekfölött kedves «csá-
szárváros»-ának vallási ügyeiről. Nagy örömmel érte-
sült, úgymond,1 arról, hogy a bécsi papok között 
néhány igen buzgó ember található. Különösen kell 
azonban császári felségnek gratulálni ahhoz, hogy 
Hofbauer atyát Bécsben a magáénak mondhatja. 
«Ez — mondá folytatólag, nagy hangsúlyozással a 
pápa — ez a pap igazi apostoli férfiú ; disze a papság-
nak és oszlopa az egyháznak l»2 Midőn a pápa szavai-
nak jó hatását a császáron észrevette, Hofbauer atya 
ajánlásában egy lépéssel tovább ment. S ez volt 
Ferenc császárra nézve, a kinek lelkében a Hofbauer 
atyáról mint «Róma kémé»-ről3 terjesztett gyanúsítás 

1 Innerkofler, 778. 1. 
2 Elképzelhetni a hatást, melyet a pápának ez a dicsé-

rete a császár lelkében keltett. Az egyház feje, legfőbb 
tanítója jelentette ki Hofbauer atyát apostoli férfiúnak, a 
katholikus papság díszének, az egyház oszlopának. A pápá-
nak ez a nyilatkozata a vallásos és hivő fejedelem lelke előtt 
felért egy ünnepélyes beatifikációval. 

3 A kém — értve igazi kémet — gyűlöletes és megvetett 
ember — azelőtt is, a ki kirendelte, mert hiszen bérért 
alattomosságra vállalkozott, azelőtt is, akinek kikémlésérc 
van kirendelve, mert hiszen ennek alattomos, tehát legvesze-
delmesebb ellensége. Itt két dolgot kell megjegyezni. Egyik 
az, hogy az apostoli szentszék nem szokott kémeket tartani ; 
de nem is szorul kémek tartására. A másik az, hogy az álla-
mok a kémkedést széltében-hosszában gyakorolják, mert reá 
sajátságos körülményeik miatt nagyon rászorulnak. Oka a 
világtörténelem e kétféle jelenségének nagyon egyszerű. Az 
államok életeleme a politika. Ennek, közfelfogás és közgya-
korlat szerint, elfogadott eszköze a kémkedés. Az állami élet, 
a politika, sajnos, az államok önzésére van alapítva. Az önzés-
nek pedig sem a dolog természeténél, sem, még pedig annál 
kevésbbé Isten Ígéreténél fogva a siker biztosítva nem 
levén, az államok önzése féltékenységre és bizalmatlan-
ságra van kényszerítve mások iránt, a miért — uti figura 
docet — lia a még külszín szerint barátságos, sőt szövet-
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sebző tövis gyanánt még lient rejlett. S ez volt a 
döntő lépés. VII. Pius pápa egy igazi nagy lélek, 
fensőbbséges szellemességével, mintegy mulattatva 
és kéjérzést keltve távolította el a császár lelkéből a 
«kém»-ség gondolatától keltett sebző tövist. Szinte 
látni véljük a pápa «esprit»-től és szeretettől sugárzó 
arcát, mikor a császárnál a Hofbauer-kérdésnek ezt 
a tövises oldalát szóba hozta. Minden szavát a pápai 
bizalmas beszélgetésnek nem találni sehol följegyezve 
— kizárta ennek lehetőségét a bizalmas párbeszéd-
nek intim természete; — de a mit a császár bizal-
masainak elbeszélt,1 nemcsak a császár rendkívül 
finom és finomságok iránt ritka fogékony lel-
kéről tesz tanúságot, hanem egyúttal és főleg VII. 
Pius pápának szeráfi Szellemességéről is. Képzelje 
csak felséged — körülbelül így szólt a pápa — 
milyen furcsa kéme Rómának felséged mellett az a 

Hofbauer atya. Nézze csak! Nem nekem fogja pár-
tomat, hanem felségednek. Hiszen Muzzi uditorénak 
Hofbauer nem egyszer mondta, gyakran ismételte 
szórói-szóra ezt: «Önök, rómaiak, nem tudnak a 
németekkel bánni ! . . . A németeknél sokkal több jót 
lehetne kivinni, hogyha tudnának velők bánni.» 

Minden igazi német büszke volt mindig és büszke 
most is — de mennyire ! — németségére.2 Képzelhetni, 
mennyire büszke lehet erre a németségnek egy-egy 
legnagyobb exponense — egy császár ! Ferenc császár-
ban is, kivált mióta Napoleon hatalma le volt győzve, 
fölöttébb ki volt fejlődve a német önérzet. Ennek kel-
lemes érintésénél semmi sem esett jobban a császárnak. 
Es csakugyan, Hofbauer atya ajánlására, a róla mint 
«Róma kém»-éiől terjesztett gyanúsítások hatásának 
teljes megsemmisítése irányában, Ferenc császárnál 
a pápának egy szót sem kellett többet mondania. 

séges államok is egymásnak részint nyilt, részint alattomos 
megfigyelésére vannak utalva, annál inkább vannak erre 
utalva azok az államok, melyeknek önzése összeütközésbe 
kerüli s nyilt ellenségeskedésbe ment át. Ezért vették fel az 
államok eszközeik sorába a kémkedést. Az önzés sem eg} es 
emberekben, sem egész államokban nem válogatós az esz-
közökben. Neki «coûte que coûte» kell eljárnia, azaz minden 
eszközt meg kell ragadnia, azt hordja magával az önzés 
természete, mert neki a siker nincs biztosítva, már pedig az 
önzés éppen abban áll, hogy az erkölcsi világrend ellen akar 
sikert. Egészen más alapon áll az egyház : nem az önzésen, 
hanem az önfeláldozó szereteten, amelynek a dolog termé-
szete is, Isten ígérete is, kétségtelen sikert biztosítanak. 
«Nec portae inferi praevalebunt.» Az egyház nem szorult rá 
arra, hogy ki tudja milyen tisztességtelen, alattomos eszkö-
zökbe kapaszkodjék. Ezért nincs helye az apostoli szent-
szék háztartásában a kémkedésnek, megvesztegetésnek, a tit-
kos költségek budgetjének, míg az állami háztartásokban ez 
mind otthonos. 

1 Darnaut császári gyóntató lelkiatyának és Job udvari 
káplánnak, a kik római útjában a császár kíséretéhez tar-
toztak. 

2 A németség csakugyan, úgyis mint faj, úgyis mint 
szellem, igazán hatalmas alkotó eleme az emberiségnek ; 
ámde az a nagy baja van neki, hogy a nemzetközi életben 
a brutalitással nem tud véglegesen szakítani. 

A császár teljesen le volt fegyverezve : Hofbauer atya 
személyének és ügyének egészen meg volt nyerve. 
S mindezt a pápa Hofbauer atyának fensőbbséges 
ítélőképességéről tanúskodó szellemes bókjával a 
németek iránt érte el. Mire nem képes az apostoli 
szellemesség!1 Breznciy Béla dr-

A keresztények munkaélete Nagy Constan-
tinus előtt. (ix.) 

A mi a keresztények által gyakorolt egyes fog-
lalkozások felsorolását és adatokkal való igazolását 
illeti, ez a feladat igen sok nehézséggel kapcsolatos. 
A mit e tekintetben a következő fejezet nyújtani fog, 
csak szerény kísérlet lesz, a mely évek hosszú során 
át talán egyéb adatokkal fog szaporodni. Az összes 
források nekem legalább ezidőszerint részben hozzá-
férhetetlenek. A források továbbá igen némák és 
szűkszavúak. Három csoportra vonhatók e források; 
a Nagy Konstantinusig menő keresztény irodalom, 
sőt részben az utána következő is, a mennyiben a 
régibb időkre vonatkozó és használható adatokat 
tartalmaz;2 a keresztény feliratos és képiróemlékek; 
a vértanúi akták. De fájdalom, néha hosszú őske-
resztény munkák elolvasása tárgyunkra nézve telje-
sen eredménytelen, vagy csak igen sovány kalászatot 
enged. A feliratos és képiróemlékeknél néha a kor 
meghatározása ütközik leküzdhetetlen nehézségbe 
és kérdéses marad, igénybevehetők-e az első három 
század munkatörténetének fejtegetésénél. Hozzájárul, 
hogy az első századokra vonatkozó ker. feliratos 
emlékek száma igen csekély. De Rossi Rómában az 
első hat századról 1374 keresztény feliratot adott ki, 
de közülök csak 32 esik Nagy Konstantinus elé; míg 
a 300—375. közé eső éveket 200 felirat szólaltatja 
meg, addig a III. századból csak 23, a II-ból 
2, az I-ből 1 maradt ránk. A keresztény Afri-
kának a III. század óta vannak feliratos em-
lékei ; ellenben Syriának Nagy Konstantinus előtt, 
Galliának (a Volusianus-szöveget és esetleg az autuni 
követ leszámítva) 334. előtt, Egyptomnak 374. előtt 
semmije sincsen.3 A vértanúi aktáknál nehézséget 
képez az, minő fokú hitelességet tulajdonítsunk nekik. 

1 Diese Bemerkung (a németekről, illetve rómaiakról) 
gefiel dem Kaiser sehr gut. Einerseits war er zu fromm, als 
dasz es sich eines von der höchsten Autorität als heiligmässig 
erkannten Priesters nicht gefreut hätte. Andererseits war er 
doch noch soviel von der Geistesrichtung des Josephinismus 
durchdrungen, dasz ihm eine gewisse — Unzufriedenheit 
mit Rom als die beste Empfehlung galt. Innerkofler, 779. 1. 

3 Ideszámítom az apokrifokat is. Nagyon természetes, 
nem akarom őket történeti forrás gyanánt használni Jézus 
és az apostolok életrajzát illetőleg. Mivel azonban a meg-
beszélt kor irodalmi termékei, legendás képződményeikben is 
ezen idő viszonyait tükröztetik. Sok bennök az anachro-
nizmus, de ez csak Jézus és az apostolok idejére nézve 
anachronizmus s nem a három első századra nézve. 

3 Diet. Apol. Epigraphie-cikke Jalaberttől 1406 k 
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De van még ennél nagyobb nehézség is. A ke-
reszténység felfogása szerint a munka erkölcsi köte-
lesség, de a munka hivatásos mineműsége csekély 
eseteket leszámítva semleges, közömbös adiaphoron, 
mert az örökkévaló élettel nincsen közvetlen viszonya 
Eusebiusnak, a feliratoknak és a vértanúi aktáknak 
a hivatások tekintetében történő tanulmányozása szinte 
kétségbeejtő, mikor a kutató nevet név mellett lát, 
de a hivatás megjelölését rendesen nélkülözi és csak 
igen kivételes esetben kapja meg. A feliratokban az 
életkor, halálidő és vértanúi jelleg mellett legfölyebb 
a családi állapot és az egyházzal szemben elfoglalt 
állás jeleztetik: atya, anya, gyermek, nővér, aggastyán 
stb., katekumen, szűz, özvegy, akolythus, exorcista, 
lektor, archiaconus, diaconus, presbyter, püspök stb. 
Szóra alig érdemes kivétellel még a szolgai vagy 
szabad állapot sem említtetik; a hivatások külön-
bözése pedig szinte «disciplina arcani» alatt áll. 
Rossinak említett műve hoz ugyan feliratokat a csá-
szári család tagjairól, Praefectus Urbiról, Praefectus 
annonaeról,horreariusról,exquástorról, orvosról, köny-
velőről, pékről, kertészről, katonáról stb., de ezek 
részben bizonyosan a későbbi századokból valók, 
részben koruk bizonytalan.3 A katakombák festmé-
nyein lehet még más foglalkozásnemeket is látni: 
kovács, ács, kövező, takács, teherhordó, szobrász, 
festő, irnok, földműves, vendéglős, kereskedő stb.;2 

de ezek kora is bizonytalan. Delattre csak egyetlen 
karthagói keresztény feliratot tud, a hol a foglalko-
zás jelezve van; az időjelzés hiányzik itt is, ámbár 
valami sovány érvecske támogatja, hogy a III. szá-
zadból való. Szövege : Fortunatus in pace procurator 
fundi benbennesis.3 

4. Nagy általánosságban szólva egészen bizonyos, 
hogy a keresztények a legkülönfélébb foglalkozásokat 
űzték. Bizonyos ez azért, mert a kereszténység Nagy 
Konstantinusig híveinek tetemes részét a rabszolgák 
sorából toborozta, már pedig az antik világnak egész 
gazdasági, ipari és kereskedelmi élete a rabszolga-
ságon nyugodott. A dolog fontosságánál fogva ez a 
két tétel kissé behatóbb megbeszélést kiván. 

Bizonyos, hogy az első századok keresztényei 
között igen sok rabszolga volt. Ma már talán nem 
vehető egészen szószerint de Rossinak 1866-ban le-
írt megjegyzése, hogy a katakombák felirataiban a 
«servus» szó sohasem, a «libertus» pedig csak igen 
ritkán fordul elő.4 De ha a katakombák némák is e 
pontban, egyéb őskeresztény források hangosan be-
szélnek. Maga Jézus példabeszédeiben gyakran hasz-
nálja fel az úr és a rabszolgák viszonyát: Mt 6,24; 

1 Rossi, Inscript. Christ. Urbis Romae saec. VII. anti-
quiores, Roma 1861-88, nro 5,968, 101, 141, 375, 495, 1020, 744, 
978, 1026, 1055. Lásd Kraus, Roma sotteranea. Freib., 1873. 408. 

2 Kraus, Realencykl. I landwerker jund Insc.hriften-cikk. 
3 L'epigraphie chrèt. à Carth- Compte -"Rendu du Con-

grès Scient. Internat, des Cath, 1891. Scienc, relig. 134 k. 
4 Rull. 4i Arçjieologia christ. 1866. 24. 

18, 23 k.; 24, 45 k.; 25, 14 k.; Mc 13, 34; Lc 12, 37 k,; 
12, 41 k.; 16, 13; 17, 7 k.; 19, 12 k. A vonások, me-
lyeket kiemel, itt-ott a zsidóknál szokásos enyhe és 
jóságos elbánásmódot tükröztetik, de néha keményebb 
és keservesebb jeleneteket is látunk. Mi gyermek-
korunkban ezeket a példabeszédeket a tetemesen 
enyhített «szolga» szóval tanultuk, mely a magyar 
szentírásfordításban használtatik; de bogy a szöveg 
rabszolgákról értendő, világosan elárulják az eredeti 
szöveg kifejezései, valamint itt-ott a leirt esemény 
is.1 Kár is a kifejezéseket enyhíteni, mert a példa-
beszédek igazi értelme csak nyer mélységben, lia 
igazi rabszolgákra gondolunk. Ezt kell mondanunk 
Pál szóhasználatáról is. 0 magát is, másokat is Isten 
vagy Jézus Krisztus SoôXoç-ânak mondja (pd. Rom., 
Philipp., Tit. bevezetésében, I. Thess. 1, 9; Rom. 6, 
22 ; 7, 25 ; I. Cor. 7, 22) ; beszél az igazságosság szol-
gálatáról (Rom. 6, 18) ; szembesíti Isten szolgáit Isten 
fiaival (Gal. 4, 1—7); szól a bűnnek és a bálványok-
nak szolgaságáról (Gal. 4, 8; Rom. 6, 17. 20, Tit 3,3)5 
említi a váltságdíjat és a felszabadítást (I. Cor. 7, 
23; Gal. 5, 1. 13). Mindezek csak nyernek mélység-
ben, lia az eredeti szövegnek megfelelőleg szolgaság 
helyett rabszolgaságot értünk. Hogy a keresztények 
között rabszolgák is vannak, sok helyen föltételezi, 
így mikor azt mondja, hogy mindenki maradjon 
meg eredeti hivatásában, ha esetleg szolga is (I. Cor. 
7, 20. 21); hogy egy testbe vagyunk megkeresztelve, 
zsidók és pogányok, szolgák és szabadok (I. Cor. 12, 
13); hogy nincs többé zsidó és pogány, szolga és 
szabad, férfi és nő, mert mindnyájan egyek vagyunk 
Krisztusban (Gal. 3, 28). Épen ezért inti leveleiben a 
rabszolgákat szolgálatuk pontos teljesítésére (Epli. 
6, 5 k.; Col. 3, 22 k.; I. Tini. 6, 1 k.; Tit. 2, 9). Ké-
telkedni nem lehet azon, hogy a kiket Pál Aristo-
bulos, Narkissos (Rom. 16, 10. 11), Chloe (I. Cor. 
1, 11), Stephanas (I. Cor. 16, 15) embereinek, vagy a 
császár házából valóknak (Pliil. 4, 22) mond, hogy 
azok rabszolgák voltak. A rómaiakhoz írt levélben 
(16, 3—16.) említettek részben oly neveket viselnek, 
melyek rabszolgáknál gyakoriak, vagy csak ezeknél 
fordulnak elő (Junias, Ampliatus, Narcissus, Persis, 
Phlegon, Hermes, Patrobas, Nereus). Egy egész levél 
(ad Pliilem.) egyetlen tárgya a megszökött Onesimos 
rabszolgának visszaküldése ur ához. Sőt van egy hely 
szent Pálban, melyet ujabban sokan (Harnack, Lietz-
mann, Döllschütz, Gutjahr, Clemen, Keppler stb.) úgy 
magyaráznak, hogy szent Pál még a szolgaságából 
törvényesen szabadulni tudó rabszolgát is erről le-
beszéli: Unusquisque in qua vocatione vocatus est, 
in ea permaneat. Servus vocatus es? non sit tibi 
ctirae: sed et si potes fieri liber, magis utere(nâXÀov 
Xpvjaac, I. Cor. 7, 20. 21). Ennek a homályos helynek 

1 Pd. Mt 24, 50. 51 ; veniet dominus Servi illius in die 
qua non sperat et hora qua ignorât : et dividet eum, partem 
que ejus ponet cum hypocritis ; itt a dividet-nek a görögben 
ez felel meg Sixoxo^ost, a mi széthasítást jelent. 
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most divó magyarázatát már aranyszájú szent János 
is megpendítette; de nyomós okokkal támogatható 
az a nézet, hogy szent Pál ellenkezőleg azt akarja 
mondani, hogy a szabadulásra képes rabszolga csak 
éljen örömmel az alkalommal. Emellett szólnak 
Lightfoot, Zahn és Steinmann.1 E kérdéssel bővebben 
nem foglalkozom, mert tárgyamat csak távolabbról 
érinti. Szent Pálban azt is lehet látni, hogy keresz-
tény uraknak is vannak rabszolgáik. Ezt árulja el a 
Philemonhoz írt levél, valamint ez a kitétel: Qui 
autem fideles habent dominos, non contemnant 
(I. Tim. 6, 2). A kereszténység tehát eszmét és erköl-
csöt töltött a rabszolga helyzetébe, de a rabszolga-
ságot mint tényt elfogadta, szóval az akkori gazda-
sági, termelési és ipari rend alapjára állott. 

Ugyanezt látjuk az első századok egyéb emlékei-
ből. Minduntalan hallunk keresztény rabszolgákról 
és rabszolgákat tartó keresztényekről; az intézményt 
mint ilyet senkisem támadja,csupán keresztény erkölcsi 
esi tartalmat iparkodnak beléje tölteni. Sz. Ignatius 
kéri Polycarpust, hogy a rabszolgákat ne vesse meg, 
de ezek se fuvalkodjanak fel, hanem Isten dicső-
ségére még jobban szolgáljanak (ad Polyc. 4; FPA. 
106). Aristides szerint a keresztények, ha vannak 
rabszolgáik, szeretetből ezeket is keresztényekké 
iparkodnak tenni s ha azok lettek, kivétel nélkül 
testvéreknek szólítják őket (Apol. 15). Athenagoras 
a keresztényeket a rájok szórt gyalázatos rágalmak 
ellen azzal is védi, hogy a keresztények közül néme-
lyiknek több-kevesebb rabszolgája van, a kik min-
dent tudnak, a mi a házban történik s ilyen rágal-
mat még egyikük sem költött rájok (Suppl. 37). 
Mikor ezt Athenagoras a Keleten írta, a Nyugaton ez 
a szomorú eset is előfordult. A lyoni vértanúk aktái-
ból (Eus. H. E. V. 1, 14: 406) látjuk, hogy keresz-
tény uraknak pogány rabszolgáik voltak, a kik elle-
nök a biróság előtt ocsmány tanúságot tettek. Jero-
mos is azt mondja Apolloniusról, hogy rabszolgája 
árulta el (De vir. ill. 42). Hermas felszabadított rab-
szolgája volt Rhodenak, egy gazdak hölgynek, a ki 
úgy vette meg; mikor szerelmes lett e nőbe, láto-
másában az égben látta, a miből következik, hogy a 
nő is keresztény volt. (Pastor bevezetése, 1. fej. FPA. 
144). Alex. Kelemen feltételezi a ker. előkelő házak-
nál a rabszolgákat s csupán a nagy számokkal űzött 
fényűzés ellen beszél (Paedag. 3, 4). Callistus pápa Car-
pophorus kereszténynek volt rabszolgája (Philos. 9,12) ; 
és Hermas rabszolgaságából ezt kell gondolnunk 
testvéréről, Pius római püspökről is (Fragm. Murát.). 
A vértanúk között is voltak rabszolgák. A lyoni vér-
tanúk között szerepel Blandina rabszolga, a ki úrnőjé-
vel együtt szenvedett vértanúságot (Eus. H. E. V. 1,18: 
408). Iustinosnak egyik vértanútársa, Evelpistus: 
servus Caesaris (Acta Just. 4); rabszolgák Sabina 

1 Steinmann, Sklavenloos und alte Kirche, M.-Gladbach, 
1910. 64-68. 

(Martyr. Pionii. GAM. 103), Revocatus és Felicitas 
(Acta Perpetuae GAM. 64), Porphyrius (Eus. De 
mart. Palest 11), Vitalis (Ambros. Exhort, virg. 1, 2. 
RAM. 493). Az apokrifokban Thekla megmenekü-
lése után rabszolgakisérettel jelenik meg Pál előtt 
(HNA. 376); a Péter-akták szerint a keresztény 
Marcellusnak rabszolgái vannak (u. o. 405.); a Tamás-
akták szerint Tamás Jézusnak rabszolgája, (u. o. 
481. 489). Callistus megengedte a keresztény nőknek, 
hogy rabszolgával is házasságra léphetnek (Philosoph. 
9, 12). Az elvirai zsinat (306.) penitenciát szab az 
úrnőre, ha rabszolgáját megöli (can. 5); előírja, hogy 
az urak házaikban bálványt ne tűrjenek, de ha rab-
szolgáiktól félnek, legalább magukat tartsák tisztán 
a bálványozáslól (can. 41); megtiltja, hogy a felsza-
badultak, kiknek pogány patronusaik vannak, a 
papságba felvétessenek (can. 80). Ennek dacára még 
a IV. században is jeruzs. Cyrillus szerint (Catech. 
17, 35) a keresztséget néha oly presbyter vagy 
diaconus szolgáltatja ki, a ki rabszolga. Basilius és 
Naz. Gergely föl nem szabadított rabszolgát püs-
pökké szentelnek (Bas. ep. 73; Greg. ep. 79). 

Az antik világban a rabszolgák számáról álta-
lános statisztikánk nincsen, nem is lehet. De az 
elszórva lelhető különféle adatokból annyit biztosan 
következtethetünk, hogy számuk a szabad emberek 
számát tetemesen túlhaladta. Maradjunk ennél az 
általános megállapításnál, mely feladatunknak épen 
elég.1 Ebből gondolhatjuk, hogy a kereszténységen 
belül is legalább ilyen arányban álltak egymással 
szemben a rabszolgák és a szabadok. A mit Origenes 
mond, hogy a mint általában az emberek között 
több a tanulatlan és a paraszt, mint a művelt, úgy a 
keresztények között is (C. Cels. I. 27) : föltétlenül 
alkalmazható a rabszolgák és urak viszonyára is. 
Sőt a kereszténység részéről a szegénység dicsérete, 
a kézimunka megbecsülése, a fáradtak és terheltek 
hivogatása oly mozzanatok, a melyek arra látszanak 
vallani, hogy a kereszténység kebelén belül a rab-
szolgák és urak viszonya még inkább az előzők 
javára dőlt el. Erre látszik vallani szent Pál szava 
is : Videte enim vocationem vestram fratres, quia non 
multi sapientes secundum carnem, non multi poten-
tes, non multi nobiles: sed quae stulta sunt mundi 
elegit Deus . . . et infirma mundi elegit Deus . . . et 
ignobilia mundi et contemptibitia elegit D e u s . . . 
(I. Cor. 1, 26—28). 

Ezeknek a rabszolgáknak kezében mindenféle 
képzelhető munka összpontosult, ámbár bizonyos, 
hogy kivülök szabad földművesek, iparosok és keres-
kedők (pd. Pál, a ki római polgár) is dolgoztak. Mái-
Jézus példabeszédeiből látjuk, hogy a rabszolga nap-
pal a mezőn szánt és nyájat őriz, este pedig urának 
vacsorát készít (Lc 17, 7 k.) ; hogy mint házvezető a 

1 Részletesebb adatokkal szolgál Steinmann fennemlí-
tett műve. 
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háznép élén áll (Mt 24, 45 k.; Lc 12, 41 k.); hogy 
tetemes pénzbefektetéssel szolgálja ura érdekeit 
(Mt 25, 14 k.; Lc 19, 12 k.); hogy kaput őriz (Mt 
13, 34). Alex. Kelementől tudjuk, milyen foglalkozá-
saik voltak egy gazdag és fényűző háznál a rabszol-
gáknak : structores et ciborum conditores, et alii 
quidem bellariorum, alii vero liborum ac placentarum, 
alii pulmentorum ac sorbitionum sunt compositores 
et architecti ; alii vero ponunt operám in vestibus 
superíluis, alii autem aurum custodiunt, ut gryphes; 
alii argentum servant et abstergunt pocula . . . alii 
fricant jumenta . . . ornatores autem et ornatrices 
mulieribus ornandis deserviunt : et hae equidem 
speculis, illae autem vittis, aliae vero praesunt pecti-
nibus . . . (Paed. 3, 4.) 

A kik az idevágó anyagot összegyűjtötték, kimu-
tatták, hogy rabszolgák a munka legkülönfélébb 
nemeivel voltak elfoglalva. Felosztásuk házi és mezei 
rabszolgákra első tekintetre azt a benyomást kelti, 
mintha két szűkebb területre szorított munkával 
állanánk szemben. De a mezei rabszolgák nemcsak 
a szoros értelemben vett földművelést szolgálták, 
hanem a szőlő- és olajtermelést, öntözést, erdészetet, 
gulyát, ménest, csordát, vadaskertet, kőbányát, útépí-
tést, bányászatot stb. is. Viszont a házi rabszolgák 
gondjai kiterjedlek a konyhára, pincére, magtárra, 
kézimalomra, istállókra, baromfiudvarra, méhekre, 
ruhatárra, öltöztetésre, piperézésre, fürdőre, kapura, 
fáklyák és legyezők hordására, lektikavivésre stb. 
E mellett gazdasági tisztek, titkárok, írnokok, máso-
lók, felolvasók, pénztárosok, bankárok, templomőrök 
stb. ügyeit is végezték. Kezökben volt az építkezés 
összes mellékmunkáival el egészen a lakások beren-
dezéséig. Asztalos, ács, lakatos, cipész, szabó, tímár, 
kallós, kovács stb. soraikból került ki. Foglalkoztak 
festéssel, szobrászattal, mozaik készítéssel és a mű-
vészetek egyéb nemeivel. Hajósok, kereskedők, fegy-
ver- és bútorgyárosok, bányatulajdonosok nemcsak 
a nyers munkát végeztették néha nagyszámú rab-
szolgákkal, hanem őket alkalmazták irodáikban, leve-
lezéseiknél, pénzügyeik lebonyolításánál is. A nevelő 
is rendesen rabszolga volt. Rabszolgák voltak gyak-
ran neves tudósok, irók és költők is (Epiktetos, Tiro, 
Terentius). Rabszolgák voltak a circus, amphitheatrum 
és színház akrobatái, athlétái, kocsisai és művészei 
stb. stb.1 

Ime az a tény, hogy a keresztények között tömér-
dek rabszolga volt, ennyiféle munkát takar. Fájda-
lom, jórészt névtelenül. A következő fejezetben közre 
bocsátjuk azt, a mit névszerint is összeszedni bírtunk. 
Az eddig nyújtott általános fejtegetés azonban nem-
csak azt erősíti meg, a mit az előzőkben a keresz-
tények munkáséletéről mondottunk, hanem a követ-

1 Marquardt, Römische Privataltertümer. Leipz., 1864. 
139—202. — Steiiimann, Sklaventoos und alte Kirche. M.-Glad-
bach, 1910. — Allard, Esclavage. Diet. Apol. 1457—1522. 

kezőket is előkészíti. Előkészíti pedig többféle módon. 
Mindenekelőtt a már említetteken kívül ujabb ma-
gyarázatát nyújtja annak, miért oly töredékes a mi 
tárgyunkban a részletekre vonatkozó kutatás ered-
ménye. Továbbá megkönyíti azt, hogy az összeszed-
hető töredékeket a maradó lékek dacára egységes 
képbe foglaljuk. Végül előre is óvatossá tesz, hogy 
az említett személyek foglalkozásából az illetőnek 
szabad állapotára hibásan következtetést ne vonjunk. 

5. De még egy megjegyzéssel tartozunk, melyet 
utóbbi fejtegetéseink tesznek szükségessé. Tévedés 
volna azt hinni, hogy szabad, gazdag és előkelő 
keresztények nem voltak. Ez a tévedés a munkaélet 
hibás megítélésére is vezetne; mert ha rabszolgák 
előtt ipari, kereskedelmi, irói, művészi stb. pályák 
is nyitva állottak, azért rabszolga minden nem lehe-
tett. Az által, hogy rá mutatunk a szabad, gazdag 
és előkelő emberek keresztény voltára, elő akarjuk 
készíteni az utat oly állások és munkakörök meg-
nevezésére, melyek rabszolga számára zárva voltak. 

Említettük már, hogy voltak rabszolgákkal biró 
keresztények. A gazdagoknak tanácsokkal szolgál Pál 
(I. Tim. 6, 17) és Jakab levele. Ilyen gazdag ember 
lehetett Philemon, kihez Pál levelet írt. Előkelőségek-
nek kell tekintenünk Stephanast, a kinek szolgála-
tairól Pál emlékezik (I. Cor. 1,16 ; 16,15 k.), Erastust, 
annak a városnak, melyből Pál Rómába ír (Korinthus), 
oekonomusát (Rom, 16, 23), Zenas Írástudót (vofuxôç, 
zsidóértelemben ez alatt írástudót kell érteni, Tit. 
3, 13). Az Apostolok Cselekedetei emlékeznek gazdag 
vagy előkelő megtértekről : sok pap Jeruzsálemben 
(6, 7), Tabitha (Dorcas) Joppéban, a ki ruhákat 
csinált az özvegyeknek (9,36), Sergius Paulus proconsul 
Cyprusban (13. 7 k.), Lydia thyatirai biborruhaárus 
(16, 14), nem kevés előkelő nő és férfi Thessaloni-
kában, a kik közül az utóbbiak a Szentírásban kutat-
ják, igaza van-e Pálnak (17, 4. 11), az areopagita 
Dionysius Athénban (17, 34); maga a mű, valamint 
Lukács evangéliuma Theophilusnak van ajánlva (Lc 
(1, 4; Act. Ap. 1, 1), a ki az evangéliumban y.poixiaxoç-
nak mondatik, a mi a mai Excellentiának felel meg. 
Plinius (ep. X. 96) említi, hogy a keresztények között 
minden rendbeliek (omnis ordinis) találhatók. Marcion 
140. körül 200.000 sesterciust (kb. 50.000 korona) aján-
dékozott a római egyháznak (Tert. De praeseript. 30). 
Eusebiusból tudjuk, hogy Commodus, Alexander 
Severus és Valerianus udvarában sok volt a keresz-
tény (H. E. V. 21,1:484; VI, 28:582; VII, 10, 3:650). 
Alex. Kelemen idejében Alexandriában már égető és 
megoldást sürgető kérdés, hogyan üdvözülhet a gaz-
dag, a kinek Krisztus mondása szerint nehezebb 
bejutnia a mennyországba, mint a tevének átbújnia 
a tűfokán, Kelemen külön munkát ír róla : Quis 
dives saloatur ? Origenes atyjának vagyonát vértanú-
sága alkalmával elkobozták; atyja kiváló nevelést 
adott neki ; azután egy előkelő és gazdag eretnek nő 
vette pártfogásába és az előkelő Ambrosius volt 
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Maecenasa (Eus. H. E. VI, 2); Tertullianus szerint a 
kereszténység mindent betöltött : urbes, insulas, ca-
stella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, 
decurias, palatium, senatum, forum (Apol. 37) ; Severus 
császár nem bántotta a keresztények soraiban talál-
ható clarissimas feminas et clarissimos viros; Scapulát 
figyelmezteti, hogy az üldözésnél szemben fogja 
magával találni lui ordinis viros et matronas, princi-
pales quasque personas, et amicorum tuorum vei 
propinquos vei amicos (Ad Scap. 4. és 5.). Cyprianus-
nak kertjei vollak, hóhérának 25 aranyat adatott 
(Acta proconsularia s. Cypr. 5), a numidiai keresz-
tények segélyezésére 100.000 sesterciust gyűjtött (ep. 
02). A római egyház 250 körül több mint 1500 szük-
séget szenvedőről gondoskodott (Eus. H. E. VI, 43, 
11 :018). A III. század közepén Rómában és Alexan-
driában előkelő és közhivatalt viselő keresztényekről 
hallunk (a római papság levele Cyprianus levelei 
között 2.; Eus. H. E. VI, 41, 11:604). A Valerianus-
üldözés az egyházi férfiakon kívül épen az előkelő-
ségek ellen irányult: s ena to res . . . egregii viri et 
équités Romani . . . matronae . . . Caesariani (Cypr. 
ep. 80). Dorotheus a császári biborgyár gondnoka 
lelt Tyrusban (II. E. VII, 32, 3:718), Philoromus 
föbiró Alexandriában (u. o. VIII, 9,7:758). Arnobius 
í r ja : tam magnis ingeniis praediti oratores, gram-
matici, rhetores, consulti juris ac medici, philosophiae 
etiam sécréta rimantes magisteria liaec expetunt, 
spretis quibus paulo ante fidebant (Adv. nat. II. 5). 
A sorozat még folytatható volna, de mivel a követ-
kezendő részleteknél az előkelőségek el egészen az 
edessai királyi házig úgyis előkerülnek, e helyen 
mellőzöm további adatok közlését. 

Csak névszerint említem Pomponia Graecinát, 
Flavius Clemenst és Domitillát. Ide jegyzem azon-
ban Allard-ból a következőket : «Ez az arisztokracia 
a III. század elején igen számos vol t . . . A mai régé-
szet fölfedezései nap-nap mellett valami új nevel 
hoznak fölszínre, mely a ker. patríciusok arany-
könyvét gyarapítja. Egy szellemes tudós néhány év 
előtt mondhatta, hogy a katakombák fölirataival az 
üldözések idejének Góthai Almanachját lehetne meg-
szerkeszteni (Desbassayns de Richemont). Callistus 
katakombájában Róma legnagyobb családai kép-
viselve vannak. Megtaláljuk a Caeciliusok, Corne-
liusok, Emiliusok, Bassusok, Anniusok, Jalliusok, 
Pomponiusok márványtábláit; rátalálunk a császári 
család rokonságának sírjára. A mint az I. században 
voltak keresztény Flaviusok, a II. végén és a III. 
elején voltak ker. Antoninusok : például az Anniusok, 
kik közül többen temetkeztek Callistus katakom-
bájába, valószínűleg családi kötelékben állottak 
Annia Faustinával, Márk Aurél unokájával, Pompo-
nius Bassusnak, később Elagabalnak nejével, a ki 
úgy látszik Alexander Severiusig élt». Maga de Bossi 
is arisztokrata temetőnek nevezte e katakombát 
(AP. II. 191 k.). Zubriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
(III.) 

IIa valaki egy tartományt levert, könnyen ural-
kodhatik rajta, csak ki kell irtania, úgymond, a 
dinasztiát, melyhez a nép egyedül ragaszkodott.1 

Az elfoglalt tartományt legjobb elpusztítani. «Mert 
hiába, nincs bizonyosabb mód arra, hogy egy tarto-
mányt megtarthassunk, mint az, ha elpusztítjuk.2 

Utánzásra legméltóbb példa Cesare Borgio, «aki 
az ellenséges főurak közül kiirtott annyit, a mennyit 
csak bírt.3 

Minthogy a fejedelemnek — így szól a világhírű 
passzus -— állati példák után kell indulnia, az oroszlánt 
és a rókát kell szem előtt tartania, mert a róka nem 
kerül hurokba és az oroszlán nem fél a farkastól. 
Rókának kell tehát lennie, hogy fölismerje a hurkot 
és oroszlánnak, hogy megkiizdhessen a farkassal. Aki 
csupán oroszlán tud lenni, elpusztul.»4 

«A ki jól követte a róka példáját, a végén min-
dig jól járt. Ezt a szerepet azonban ügyesen kell 
játszani, nagy tettetőnek és leplezőnek kell lenni. Az 
emberek különben oly buták és annyira engedel-
meskednek a mindennapos szükségnek, hogy az, a ki 
félre akar valakit vezetni, mindig talál olyant, a kit 
félre vezethet.» 

Mint mindenki láthatja, itt teljes amoralizmusról 
van szó. Mint később a meghibbant elméjű Nietzsche, 
Machiavelli is túl van a jó és rossz fogalmán. Nietzschén 
nem csodálkozunk. O egy téves eszmétől, az «Über-
mensch» rögeszméjétől megszállva, nagyon korlátolt 
beszámíthatóság állapotában írta le fölháborítóan 
cinikus ötleteit. 

Machiavelli védelmére ilyfajta mentséget fölhozni 
nem lehet. O teljesen beszámítható állapotban írta meg 
a nemzetközi haramiaság kézikönyvét. 

Vájjon nem látta, nem érezte-e, hogy ezzel szembe 
helyezi magát az egész emberiséggel? Nem nyilván-
való dolog-e, hogy ily sátáni elvek ellen minden 
józan és romlatlan ember hevesen protestál, ily 
tantól maga az emberi természet undorodik? 

Nem a keresztény bölcselet elveivel világítok rá 
a Machiavelli-féle amoralizmusnak egész oktalansá-
gára és aljasságára.5 Kár lenne sok szentelt vizet 
vesztegetni a llórenci titkárra. Sokkal mulatságosabb 
lesz, ha Belzebubbal táncoltatom meg az ördögöt: 
Voltairet. Rousseaut és d'Ilolbachot szabadítom reá, 
a kiket egyrészt senki sem vádolhat elfogultsággal 
s a kik másrészt sokkal különb legények, mint 
Machiavelli. 

1 U. o. 21. 1. 3 U. o. 37 1. 
2 U. o. 24. 1. * U. o. 89. 1. 
5 Csak utalunk itt néhány műre, mely e kérdéssel ér-

demlegesen foglalkozik : Willems, Philosophia Morális, 
Treveris, 1908, «De discrimine obieetivo inter bonum et 
malum morale», 22 és kk. 11.; V. Catherin, Moralphilosophie, 
1904. 131. 1. és kk. ; Th. Meyer, Instilutiones iuris naturalis, 
Pars I., 1906, Thesis XV., p. III. et sqq. 
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«Minél több embert láttam — írja Voltaire — 
különbözőket klima, nyelv, erkölcsök, törvények, 
kultus tekintetében és az értelmi fejlettség foka szerint, 
annál jobban láttam, hogy egyazon erkölcsi alapja 
van valamennyinek. Mindannyiokban él az igaz-
ságosságnak és az igazságtalanságnak kezdetleges 
fogalma, anélkül, hogy egy szót is tudnának a hit-
tudományból ; valamennyien akkor szerezték meg 
ezt a fogalmat, mihelyt nyilni kezdett az eszük, épen 
úgy, mint valamennyien természetesen jöttek rá an-
nak a művészetére, miképen kell rudak segítségével 
terhet emelni, vagy egy fadarab segítségével átmenni 
valamely patakon anélkül, hogy matematikát tanul-
tak volna. Ugy láttam, hogy ez az eszme szükség-
képeni tulajdona az embereknek, mert ebben a pont-
ban valamennyien megegyeztek attól a pillanattól 
fogva, amint eszökkel élni és cselekedni kezdtek. 
A legfelsőbb Értelem, mely bennünket alkotott, maga 
akarta, hogy igazságosság legyen a földön, mert 
anélkül meg nem élhetnénk».1 

Látok egy barbár tudatlan népet, folytatja Voltaire, 
kinek egyébiránt esze ágába sem jut Machiavellivel 
foglalkozni, egy vérengző és uzsorás hordát, mely-
nek nyelvében még kifejezések sem voltak találha-
tók annak megnevezésére, a mit mértannak vagy 
csillagtannak nevezünk és ennek a népnek mégis 
egyazon erkölcsi alapelvei vannak, mint a tudós 
chaldeinek, a ki ismerte a csillagok járását, vagy 
mint a még műveltebb púnnak, a ki csillagászati 
ismerteit használta, mikor gyarmatokat ment alapí-
tani földünk föl nem kutatott tájaira. Ezek a népek 
mind abban a meggyőződésben élnek, hogy az ember-
nek tisztelnie kell atyját, anyját, hogy az esküszegés, 
rágalom, gyilkosság utálatos dolog. Valamennyien 
egyazon következtetéseket vonják le kifejlett értel-
möknek közös elvéből».2 

«Tekintsd meg a világ valamennyi nemzetét — 
írja Rousseau, szintén nem gondolva Machiavellire — 
lapozd át a történet valamennyi könyvét : annyi 
embertelen és bizar szokás között, ezen rossz elő-
jelű erkölcs- és jellemkülönbségben, mindenütt a 
jogosság és becsületesség ugyanazon elveit, mindenütt 
a jónak s rossznak ugyanazon ismeretét találod». 
«Valamint nem tanuljuk a kellemesnek akarását s a 
bajnak kerülését, de már természetünktől tudjuk, 
hogy úgy az erkölcsi jónak szeretete s az erkölcsi 
rossznak gyűlölete épen olyan módon folyak termé-
szetünkből, mint az önszeretet».3 

Eszerint a llorenci titkár teljesen félreismeri a 
emberi természetet; semmiféle fogékonyság nincs 

1 Oevres complètes de Voltaire, Tome 40., De le'imprime-
rie de la société littéraire typographique, 1785. Le philosophe 
ignorant» 31. fejezete: «Y a—t—il une morale?» 158. 1. 

2 U. o. 
3 «Hitvallomása egy papnak» Rousseau-tól, ford. Gerő 

Ákos, 1848. Tudvalevő dolog, hogy a szóbanforgó pap Rousseau-
nak nézeteit adja elő. Az idézett helyet lásd az 53. és k. 1. 

benne a természet világos szava iránt. így nem csoda, 
hogy szemben találja magát az egész emberiséggel, 
mely az ő tanításától természetszerűleg undorodik, 
azt elitéli és átkozza. Vagy talán az olaszok kivételt 
képeznek? Náluk mást mond a természet? «Azt ál-
lítom a nagy Newtonnal — irja más helyütt Voltaire — 
Natura est semper sibi consona, a természet mindig 
hű önmagához. A nehézkedés törvénye, amely egy-
valamely csillagban működik, egyformán hatékony 
minden csillagban és az egész világanyagban : épen 
így az erkölcsi alaptörvény is minden eddig ismert 
népnél egyformán érvényes. Eltérő körülmények 
között eltérően magyarázzák ugyan ezt a törvényt ; 
azonban az alap mindenütt és mindig ugyanaz s ez 
az alap nem más, mint az igazságosságnak és az 
igazságtalanságnak eszméje. Szenvedélyök hevében 
sok jogtalanságot követnek el az emberek, amint-
hogy részeg állapotban eszöket vésztik, de mihelyt 
eltűnik a mámor, az ész visszatér s ez véleményem 
szerint az egyedüli ok, mely az emberi társadalom-
nak fönállását lehetségessé teszi».1 

Ha ezen a társadalom fönállásához szükséges alap-
elveknek fölfedezése nehéz tanulmányt, hosszas 
búvárkodást tenne szükségessé, Machiavellinek tévelye 
részben mentséget találhatna. «Am hogyan jöttünk 
rá — kérdi Voltaire — az igazságosság fogalmára? 
Épen úgy, a mint rájöttünk az okosságnak, az igaz-
ságnak, a hasznosságnak fogalmaira, érző és gondol-
kozó képességünk segítségével. Hogy ne találjuk 
nagyon igazságtalannak amaz embernek cseleke-
detét, a ki mérgében embertársát megöli, az teljes 
lehetetlenség. Az emberi társadalom ezekre az alap-
fogalmakra van építve s szivünkből azokat soha 
senki ki nem tépheti. S vájjon mely korban ismerjük 
meg az igazságosság és igazságtalanság között való 
különbséget? Abban a korban, a mikor megértjük, 
hogy kétszer kettő négy».2 

Valóban nehéz fölfogni, vájjon mire támaszkod-
hatott a fiórenci titkár, mikor a teljes amoralizmus 
álláspontjára helyezkedett ? Talán a bölcseknek nagy 
táborára, a kik hasonlóképen vélekedtek, mint ő ? 

Ám erre nézve is helyesen írja Voltaire: «Any-
nyira általános az erkölcs, annyira ki van számítva 
a legfőbb Lény által, a kitől származunk, annyira 
rendeltetése ellensúlyozni gyászos szenvedélyeket, 
hogy Zoroastertől kezdve egészen Shaftesburnig az 
összes filozófusok ugyanazt a morált tanítják, bár a 
dolgokról való véleményeik elágazók. Sőt még olya-
nok is, mint Hobbes, Spinoza és Rayle, a kik az 
első elveket tagadásba vették, mégis hatékonyan 
ajánlották az igazságosságot és minden erényt».3 

1 «Le philosophe ignorant» 36. fej. «Nature partout le 
même». 171. 1. 

2 U. o. «Quel est l'âge ou nous connaissons le juste et 
l ' injuste? l'âge ou nous connaissons que deux et deux sont 
quatre». A francia idézeteknek magyar fordítása tőlem ered. 

3 V. ö. u. o. «Morale universelle». 174. 1. 
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Csak Machiavelliben volt annyi cinizmus, hogy 
nyiltan merte ajánlani az [igazságosságnak lábbal-
taposását és mindazt a bűnt, mely nemünknek átka 
és szégyene. 

A flórenci titkár épen úgy csinálta a maga 
erkölcstanát, mint jóval későbben La Rochefoucauld.1  

Ez az utóbbi a francia udvar romlottságából azt itélte, 
hogy az egész világ ép oly romlott. Ily szűk látókörű 
volt Machiavelli is, a ki ott lévén az olasz fejedelmek 
latorságai közepette, azt hitte, hogy az egész világ 
gonosz s hogy ez rendjén van így. Ámde nem 
nagy lélektani megfigyelőképesség kell ahhoz, hogy 
valaki észrevegye, miszerint a gonoszban is föllá-
zad a lelkiismeret, benne is él, bár elnyomva, a jó 
iránt való hajlam, melyet fölszabadítani és fejlesz-
teni kell. 

«Bármi nagy legyen e földön a gonoszok száma, 
írja Bousseau, mégis csak kevés ily döglélek létezik, 
ki saját érdekén kívül minden jó s igaz iránt érzé-
ket len. . . Mihelyt valamely utcában vagy közhelyen 
eröszakot vagy igazságtalanságot látunk elkövetni, 
azonnal a harag érzelme támad szivünk mélyében s 
az elnyomottnak védelmére hajt minket. Ellenben, 
lia a kegyesség vagy nagylelkűség példája tűnik fel 
szemünknek, mily bámulatot, mily szeretetet kelt szi-
vünkben! Ki nem mondja ilyenkor magában: ezt én 
szerettem volna végbevinni ? Bizonyosan egészen közö-
nyös előttünk, vájjon egy ember, ki kétezer év előtt 
élt, gonosz vag}' jó volt-e; s mégis a régi történet is 
csak épen úgy érdekel minket, mintha a mi napjaink-
ban adta volna magát elő. Mi káromra lehetnek 
Catilina bűnei ? félhetek-e, hogy áldozatul esem nekik ? 
S mégis miért borzadok el tőle, mintha kortársam 
volna? Nemcsak azért gyűlöljük a gonoszokat, mert 
ártanak nekünk, de azért, mert gonoszak; nemcsak 
mi akarunk szerencsések lenni, más szerencséjét is 
óhajtjuk s ezer szerencse, ha nem gátolja, mindig 
nagyítja önszerencsénkkel. Végre pedig, akarva nem-
akarva, az ember mindig könyörülettel viseltetik a 
boldogtalanok iránt s maga is szenved, midőn szen-
vedéseiknek tanuja. 

A legromlottabbak nem veszthetik el egészen e 
hajlamot, mely őket gyakran önmagokkal hozza 
ellenmondásba. Rabló, ki az utasokat megfosztja, a 
szegények meztelenségét takarja; a legvadabb gyil-
kos védiil szolgál az ájultnak.»2 

Machiavellinek gaz tanácsáról mi másképen hang-
zanak Rousseau szavai, mikor felkiált : «Lelkiismeret ! 
lelkiismeret ! Isteni ösztön, halhatatlan s égi szózat, 
biztos kalauza egy tudatlan és korlátolt, de értelmes 
és szabad lénynek, jónak s rossznak csalhatatlan 
birája, ki az embert az Istenhez teszed hasonlóvá, te 
teszed természetünket kitűnővé és tetteinket erköl-

1 V. ö. «La Rochefoucauld gondolatai», ford. Béri Gyula, 
Bpest, 1895. 

« I. m. 52. 1. 

esősekké! Nélküled volna-e bennem valami,mi engem 
a barmok fölé emelne?»1 

A flórenci «bölcs» bősz vadállatot látott az ember-
ben, azért nem is jutott eszébe, hogy van bennünk 
egy nemesebb rész is, mely minden kegyetlenség ellen 
protestál. «A szánalomról beszélek — írja «Az embe-
rek közötti különbségek» cimű müvében Rousseau — 
arról a tulajdonságról, mely teljesen hozzáülik az ily 
gyönge és annyi rossznak alávetett lényhez, mint a 
minők mi vagyunk; arról az erényről, mely annál 
egyetemesebb és annál hasznosabb az emberre nézve, 
mert megelőz minden gondolkozást és oly természe-
tes, hogy néha még az állatok is érezhető jelét adják 
neki. Nem beszélve az anyáknak kicsinyeik iránt 
érzett gyöngédségéről s azokról a veszedelmekről, 
melyeknek kiteszik magokat, hogy megvédelmezzék 
őket, naponként láthatjuk, hogy a lovak mennyire 
őrizkednek attól, hogy a lábaikhoz kerülő élő lénye-
ket eltapossák. Az állat nem megy el nyugtalanság 
nélkül a magafajtájú holt állat mellett; némelyek 
pedig épen eltemetik őket ; és a marha szomorú bő-
gése, midőn a vágóhidra megy, jelzi azt a benyomást, 
melyet benne a borzasztó látvány kell.» 2 

Míg ily módon az igazán zseniális emberek még 
az állatban is észreveszik az emberies érzelmeknek 
némi nyomait, Machiavelli azt tanácsolja a fejedel-
meknek, hogy irgalom nélkül tapossák el az útjok-
ban álló embereket, érzéstelenebbek lévén a lónál, 
mely félreugrik, hogy az alája kerülő élőlénynek fáj-
dalmat ne okozzon; tömegmészárlásra izgatja az ural-
kodókat, azt követelvén tőlük, hogy szívtelenebbek 
legyenek a barmoknál, a melyek Rousseau szerint 
borzongást éreznek a vágóhíd láttára. 

Ismételt kegyetlenkedés igenis megtompíthatja 
az emberies érzelmeknek élét, ám azért, mint Voltaire 
í r ja : «Az erény érzelme mélyen be van ültetve szi-
vünkbe. Caesar is érzettlelkiismeretfurdalást a Rubikon 
mellett. Az a titkos hang, mely minden emberben 
megszólal, azt mondta neki: nem vagy jó honpolgár. 
És ha Caesar, Catilina, Marius, Sulla, Cinna el is foj-
tották magukban ezt a szózatot, Cato, Atticus, Mar-
cellus, Cotta, Balbus és Cicero hallgattak reá.»3 «Az 
erény ismerete, folytatja Voltaire, mindig megmarad 
a földön, részint, hogy vigasztaljon bennünket, ha szi-
vünkbe fogadjuk, részint hogy vádoljon, ha netán 
megsértenőkitörvényeit.» «Ilyen a természetnek minden 
gondolkozást megelőző tiszta fölgerjedése — írja köz-
vetlenül az előbb idézett hely után Rousseau — ilyen 
az ereje a természetes szánalomnak, melyet a leg-
romlottabb erkölcsök is nehezen rombolnak szét.» 

Jehlicska Ferenc dr. 

1 Rousseau, Hitvallomása egy papnak stb., 57. 1. 
2 Rousseau, Az emberek közötti különbségek. Fordította 

Bogdánffy Ödön. Budapest, 1905, 70. 1. 
3 Voltaire, Philosophie générale, métaphysique, morale 

et théologie, T. 40. 357. 1. 
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Tzgyházi Budapes t . Az egyház szenvedésének korszaka Portu-
7/í gáliában bekövetkezett. 

r ° A szabadkőműves recept szerint készüli separatiója, 
krónika, elválasztása az egyháznak az államtól Portugáliában 

ugyanazt jelenti, a mit Franciaországban, t. i. azt, hogy 
az egyház minden jogával minden vagyonát elves/ti s 
ezentúl kezén-lábán bilincsekbe verve rabszolgája lesz 
a «szabadelvű» államnak, illetve az állam szabadkőmű-
ves urainak. 

A párisi «Univers» egyik, ápr. 24-én kelt római 
tudósítása szerint Róma már tisztában van a portugál 
«reform» természetével és sajátságaival». «Jogi szörny-
szülött»: ez róla Róma jogtudós köreiben az ítélet. 
A portugál szabadkőművesek ugyanis a jelenlegi és a 
volt törvényhozások köréből szántszándékkal kiválasz-
tották a legzsarnokibbakat s azokból oly törvényalko-
tást csirizeltek össze, a milyen eddig még sehol sincsen 
s a melyekben az ellenmondások már nem is szégyen-
keznek egymástól, söt vigan nevetnek egymásnak a 
szemébe. Az egész új törvényhozás úgy mutatkozik be 
a világnak, mint a szabadság proklamációja, lényegé-
ben s részleteiben azonban nem egyéb, mint az abszo-
lutizmus korabeli királyságoknak legzsarnokibb intéz-
kedései «circa sacra». A portugál szabadkőműveseknek 
nem kell a kath. vallás csak a végeit, hogy legyen mit 
sanyargatni. 

Hogy csak egy pontot emeljünk ki ennek a portu-
gál egyházügyi törvényhozásnak a «quodlibel»-jéből, 
itt van például a papok házassága. Mi köze ehhez a 
vallás ügyében szabadságot hirdető és «biztosító» sza-
badelvű államnak? És mégis, a portugál törvényhozás, 
hogy a coelibalust aláássa, megengedi a papok házas-
ságát, sőt arra jutalmat tűz ki az által, hogy a coeliba-
tusban élő papokkal szemben a házas papokat előnyök-
ben részesíti. Igaz, hogy a coelibatus nem dogma, ha-
nem egyházfegyelmi intézmény; azonban ne feledjük, 
hogy a coelibatus a krisztusi, evangeliumi morál fensé-
ges erkölcsi intézményében, az evangéliumi tanácsokban 
gyökerezik s azért az egyházban mindig szent és sért-
hetetlen intézménynek tarlatolt és tartalik. A portugál 
kormány önkényüleg feloldja a papságot az egyházi 
törvények kötelező ereje alól és ezt a beavatkozását az 
egyházi, vallási intézményekbe ő az állam és az egyház 
elválasztásának nevezi. Mentita est iniquitas sibi ! 

Az egész nem egyéb, mint kísérlet az egyház teljes 
leigázására a papságnak az egyházi hatalom és törvény 
ellen való fellazításának az utján. Világos ugyanis, hogy 
a coelibatust állami buzdítás folytán megszegő katho-
likus pap ipso iure az egyház legszigorúbb büntetése 
alá esik és suspensio alá kerül. Közvetetlen tényleges 
eredménye tehát ennek a törvénynek az, hogy az egy-
házat papjaitól megfosztja. 

Ámde a Tajo-parti hatalmasoknak e mellett még 
más céljok is van, t. i. gyengíteni s végeredményben 
megfosztani akarják az egyházat a coelibatushoz hü papok 
eltartásának eszközeitől, az által, hogy a kormány, a mely 
az egyházi javadalmak és állások betöltését magához 
akarja ragadni, csak házas papokat fog alkalmazni 
mindenfelé s ez által a coelebs papság elől elszedi az 
állásokat is, a jövedelmeket is. 

Ez ellen a szabadelvű «rabszolgaság» ellen a portu-
gál papság természetesen teljes erejével tiltakozik. Mi-

nap, április hó 25-én tartotta Lissabonban az ottani 
patriarka elnöklésével az ország fővárosának papsága 
tiltakozó gyűlését, a mely egyhangúlag a következő 
határozatban állapodott meg: «Teljes ludatában annak 
a súlyos és vészterhes helyzetnek, melybe az egyház, 
az állam és egyház elválasztásának határozata követ-
keztében jutott, a papság, a patriarkával teljes egyet-
értésben, kijelenti, hogy az egyház jogainak védelmére 
és a papi hivatalos teendők végzésének szabadsága ér-
dekében minden áldozatot kész meghozni». 

Ezzel a kocka el van vetve. A portugál papság a 
szabadkőműves állami hatalommal fölvette a harcot. 
Mert kétségtelen, hogy Portugália összes papsága kö-
vetni fogja a patriarka és a lissaboni papság példáját. 

* 

Metz. A gyermekség szerepe a kereszténységben. 
A gyermekek keresztes hadjáratának ideje saját-

ságos idő volt. Meggondolatlanság és hősiség öntudat-
lanul ölelkeztek benne egymással. A pogányság körében 
a gyermekség csak mint a jelen eszköze jön tekintetbe, 
nem mint a jövő ura. Csak eszköz, nem cél. A keresz-
ténység a gyermekséget az emberi önkény eszközének 
lealacsonyító állapotából kiemelte az isteni fiúság mél-
tóságába. A gyermekség a keresztény hit világánál 
az a jövő, mellyel szemben a jelen feladata nem 
az uralom, hanem a kiszolgálás. Szóval, tisztelni, gon-
dozni, nevelni minden tekintetben a gyermekséget, ez 
a keresztény pedagógia feladata. 

X. Pius pápa nem egy tekinlelben végzett már az 
egyház kormányzásában egy-egy csodálatos fogást, a 
melynek éppen egyszerűsége a csodálatos. Ilyen apostoli 
fogása neki a gyermekeknek szentáldozáshoz, halogatás 
nélkül, idején való bocsátása. 0 szentségének ez az 
intézkedése az emberi éleinek és az Oltáriszentség ren-
deltetésének mélységes mély ismeretéből fakadt. Az 
emberiség, az egyház, ennek az egyszerűségében fensé-
ges pápai intézkedésnek kiszámíthatatlan nagy peda-
gógiai hasznát fogja látni. Magának X. Pius pápának 
pedig máris megadta az Isten azt a jutalmai, hogy még 
földi életében élvezheti rendeletének gyümölcseit. 

Egy ily minden földi élvezetet felülmúló élvezet a 
pápára nézve az, liogy gyermekek, kik annak előtte jó 
lia csak hírből ismerték a pápát, most el kezdenek már 
levelezni vele. Legújabban a metzi egyházmegyében 
fordult elő ilyen eset. Lotharingía egyik nagyiparú 
gyártelepéről, Hayange-ból, azok a gyermekek, kik a 
pápa intézkedése alapján az eddigi szokástól ellérőleg 
korán jutottak első szentáldozáshoz, köszönő levelet 
intéztek francia, olasz, német nyelven 0 szentségéhez, 
hogy őket az Oltáriszentség fölvételére bocsátotta. A le-
velek április hó 13-án keltek s Erman metzi kanonok 
azokat De Lai bibornokhoz küldötte, hogy a biboros 
főpap mutassa be a Szentatyának. 

A pápa a gyermeki léleknek megnyilatkozásait oly 
értékeseknek s kedveseknek találta, hogy sajátkezüleg 
már április 15-én a következő levelet intézte Erman metzi 
kanonokhoz : 

«Kedves Fiam! 
O eminentiája De Lai bibornok megküldte nekem 

azt a levelet, melyet te írtál nekem a hayangei plébánia 
leánykáinak kedves kis leveleivel kapcsolatban. Ok 
zsenge korukban részesülvén a szentáldozásban, hálá-
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juk érzelmeit fejezték ki irántam az adományért, mely-
ben részemről részesüllek. 

Minthogy le vagy az, ki nekem ezt az örömet és 
vigasztalást szerezted, kérlek, fejezd ki köszönetemet 
kedves fiam, tisztelendő Charles Benard esperesnek és 
az ő káplánjainak buzgó gondosságukért az első szent-
áldozásról szóló rendeletem pontos végrehajtásában s 
egyúttal kérd fel őket nevemben, hogy szintén fejezzék 
ki az én hálás érzelmeimet nem csupán azoknak a 
leánykáknak, kik nekem írtak, hanem valamennyi íiú 
és leánygyermeknek, kik ezidén első szentáldozásukhoz 
járultak. Nekik valamennyiüknek a legnagyobb szere-
lettel apostoli áldozásomat küldöm ; de nemcsak nekik, 
hanem szüleiknek, rokonaiknak, tanítóiknak és tanító-
nőiknek is. 

Leveled tudomásomra hozta egyúttal azt is, hogy 
a hayangei plébániában vidéki eucharisztikus kon-
gresszus lesz pünkösdkor. Kívánom az említett espe-
resnek s mindazoknak, kik jelen lesznek, az isleni ke-
gyelmek bőségét, hogy minden, ami a kongresszuson 
elő log fordulni. Jézus Krisztusnak dicsőségére és az 
Oltáriszentség iránt való ájtatosságnak növekvésére 
váljék. 

Te reád, kedves fiam, hajlandóságom jeléül nagy 
szeretetlel apostoli áldásomat adom. 

A vatikáni palotában, ápril hó 15-én, 1911. 
X. Pius pápa. 

* 

Xew-York . Adalok a katholikus anyaszentegyház 
elleni szabadkőműves világharc történeléhez. 

I. A szabadkőművességnek Európa és a két Ame-
rika területén dolgozó 14 legfőbb tanácsa a szó teljes 
értelmében összebeszéllek és szavukat adták egymásnak, 
hogy a katholikus anyaszentegyház ellen pusztíló had-
járatot intéznek teljes erővel és összetartással. Ezt a 
hatványozott erejű antikatholikus törekvését a szabad-
kőművességnek főleg itt az É. A. Egyesült Államok te-
rületén lehet észrevenni, hiszen köztudomású, hogy itt 
van a legtöbb szabadkőműves, t. i. 77 nagy páholy 
(nagy oriens) vezetése alatt 10.000 páholy, 1,389.317 sza-
badkőműves «testvér»-rel. A szabadkőműves tevékeny-
ségnek itt, úgy látszik, Charleston a középpontja, vagyis itt 
látszik székelni a négy legfőbb tanács egyik legfőbbike, 
talán a legfőbbike. Nevezetes, hogy a nemzetközi anar-
chia szálai is Charlestonban központosulnak össze. 

A «Catholic Fortnightly Rewiew» c. folyóirat tudo-
mást szerzett arról a titkos köriratról, melyet az ame-
rikai két «legfőbb tanács» együttesen intézett a páholyok 
«tiszteletes»-eihez és a «testvérek»-liez s a melyben je-
lentés van arról, hogy új középponti szabadkőműves 
lap fog megjelenni «The Mystic Light» (A Titkos Vilá-
gosság) cím alatt. Ebben a köriratban a többi között a 
következőket olvashatni : 

«Sürgősen emeljük ki annak a szükségességét, hogy 
vigyázzunk a mi fáradhatatlan ellenségeink törekvéseire, 
melyeknek az a céljok, hogy aláássák és lerontsák a sza-
badkőműves akciót. A mi ellenségeink nemcsak a sza-
badkőművességnek ellenségei, hanem országunk szabad-
ságának is. Olaszország, Franciaország, Portugália, 
Spanyolország és más szerencsétlen ország (mind kalh. 
ország : ime az antikatholikus él !) kényszerítve voltak 
a szegénység és tudatlanság igáját viselni, melynek 

következménye a szellemek rabszolgasága vala. Ezek az 
országok kénytelenek voltak elkeseredett harcban 
megdönteni a «Gyalázatos»-t (L'Infame). Tegyük lehe-
tetlenné az elébb jelzett eshetőséget (a szabadkőműves 
akció aláásását és megdöntését) és ajánljuk az igaz ne-
velés és valódi szabadság barátainak, hogy tartsák 
nyitva szeinöket és őrködjenek a végett, hogy a szabad-
ság iránt táplált elveink, melyek az Egyesült Államok-at 
a világ első államává avatták,1 mentve és védve legyenek. 

Vigyázzatok kiváltképen ellenségeinknek terveire, 
kik meg akarják tartani a gyermekeket a babonaság 
(kereszténység) rabszolgaságában, u. n. plébániai isko-
lákba (kath. iskolákba) küldve a gyermekeket, a hol 
ezeket a kis ártatlanokat engedelmességre és tiszteletre 
tanítják az iránt a halalom (pápaság, hierarchia, egy-
házi halalom) iránt, a mely avval hetvenkedik, hogy ő 
a mi állami hatalmunk, a mi népünk, a mi szabadsá-
gunk fölé van helyezve».2 —y —la. 

Új segédkönyvek az e g y h á z t ö r t é n e l e m Jroda-
t an í tásához . lom. 

II. Eredeti szövegek tanúságtételeinek bemutatá-
sában, forrásainak változatosságában, általában tudo-
mányos külsőben, — de nem hasznavelielőségében, — 
a «Religio» megelőző számában ismertetett egyházlör-
ténelmi segédkönyvnek3 mögötte marad a stockeraui télső 
reáliskola hittanáljának, Deimel Tivadarnak «Kirchen-
geschichtliche Apologie» című mult évben kiadott 
könyve.4 Szerzőjének neve már nem ismeretlen a tu-
dományos irodalom terén. Pár évvel ezelőtt kiadott két 
praktikus müvével, melyekben kiváló tudósok s írók,5 

és a német szépirodalom fő képviselőinek6 nyilatkoza-
tából állította össze a kereszténység apologiáját, sze-
rezte meg magának azt a jó hirnevet, amelyet ezen 
legújabb nem kisebb gyakorlati érzékkel megszerkesz-
tett könyvével bizonyára csak növelni fog. 

Könyve, ellentétben Kirch müvével, nem eredeti 
források gyűjteménye ; hanem kiváló, főleg protestáns 
történetíróknak (Gregorovius, Lamprecht, Leo, Ranke, 
Weber stb.) nyilatkozataiból, a katholikus egyház nagy 
alakjairól, intézményeiről, eseményeiről vallott felfo-
gásuk ismertetéséből áll, amelyeket időrendi csoporto-

1 íme az illetékes vallomás, az iránt, hogy az É. A. Egyesült 
Államok az Európában tervezett szabadkőműves ál lamok— mintája. 
És az európai fejedelmek még mindig nem ocsúdnak fel álmukból, 
és Rómában, hol a pápaság vivja az élet-halál harcot a szabad-
kőművességgel, gratulálnak a szabadkőművesség vállain körülhordo-
zott «olasz királyság»-nak. 

2 íme, így beszél a szabadkőművesség, a hol uralomra sikerült 
vergődnie : ott minden, hatalom, nép, szabadság, minden az övé s a 
ki nem szabadkőműves, az rabszolga, vagy ha ez nem tetszik neki, 
halálfia. 

3 C. Kirch : Enchiridion fontium históriáé eccl. antiquae. Herder 
1910. 

4 Kirchengeschichtliche Apologie. Sammlung kirchengeschicht-
licher Kritiken, Texte und Quellen auf apologetischer Grundlage. 
Herausgegeben von Theodor Deimel. Freiburg im Breisgau. Herder. 
1910. Nagy 80 (XIX.+395. S.) M. 5. 

5 Zitaten Apologie. Freiburg im Br. Herder. 1904. 120 (XIV.+312. 
S.). M 2-—. Kötve M. 2-80. 

o Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum. II. o. 
1904. 120 (XII.+162.) M. 1-30. Kötve M. 2 ' - . 
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sításban találhatunk fel e műben, még pedig egész a 
legújabb időkig. Már maga a gondolat is értékes : tör-
téneti könyvekben elferdített egyházi személyek és ese-
mények — de mennyi van ilyen ! — bemutatása jobbára 
protestáns, elfogulatlan írók müveiből. 

A fölvevésre kínálkozó tömérdek szöveg megválo-
gatása itt még nagyobb körültekintést kívánt, mint a 
múltkor ismertetett segédkönyvnél, és ha állíthatjuk is, 
hogy ennek a feladatnak sikeres megoldása nem múlta 
felül a szerző erejét, ezzel nem mondjuk azt, hogy egyik-
másik kevésbbé fontos idézetet nem lehetett volna talán 
értékesebbel is helyettesíteni. A mi különben ily termé-
szetű munkáknál természetes is. 

Mint említettük, ez a mű a tudományos apparátust 
tekintve Kirch könyve mögött marad ; korántsem azon-
ban, ha a gyakorlati szempontot vesszük alapul. És 
épen ezért, ha Kirch könyvét főkép theologusoknak 
ajánlottuk, Deimel gyűjteménye elsősorban azoknak 
figyelmére tarthat teljes joggal számot, akiknek az egy-
háztörténelem előadásánál nem is annyira a tudomá-
nyos módszerre, mint inkább a tárgy gyakorlati olda-
lára, a történeti ismereteknek a gyakorlati hitélet cél-
jaira való felhasználására kell a fősúlyt fektetniök : ért-
jük a középiskolai hittanárokat. A «Kath. Nevelés» mel-
léklete gyanánt megjelenő egyháztörténeti segédkönyv 
mellett hamarjában nem is találhatnánk hasonló könyvet, 
mely méltóbb volna az egyháztörténelem tanítóinak 
érdeklődésére. 

Ismert tény u. i., hogy a katechetika által a hitok-
tatóktól megkívánt egyik legfőbb követelmény megva-
lósítása, — a mely szerint a hitoktatásnak soha puszta 
ismeretközlésben kimerülnie nem szabad, hanem az 
ismeretközlésnek mindig össze kell kapcsolódnia a 
hitéletre való neveléssel, — legnagyobb nehézségbe üt-
közik a történelem tanításánál. És épen ennek a nehéz-
ségnek jön életre való eszközökkel s megbízható fegy-
vertárral segítségére e könyv, a melynek átolvasása után 
mindenki értékes útmutatást nyer arra nézve, mire kell 
törekednie, hogy tanítása továbbra is terjedjen az ese-
mények száraz előadásánál és minél több évszámnak 
céltalan s az iljúban minden kedvet lelohasztó beem-
léztetésénél. Bőséges anyagot találunk arra nézve, hogy 
a hitoktatás elmélete által a hitoktatással szemben jog-
gal támasztott gyakorlati követelményeket minél na-
gyobb mértékben életre válthassunk s nevezetesen : hogy 
a történelmet azzal az u. n. theologiai pragmatizmussal 
adhassuk elő, a mely mindig, minden eseményben, az 
egyház jó és balsorsában rámutat az isteni gondviselés 
védő karjára, a mely tehát legalkalmasabb eszköz arra, 
hogy a fejlődő lelkekben az egyház isteni alapításának 
s jellegének eszméjét megszilárdítsa. Mert csak ha ezt 
elértük, akkor nevezhetjük sikeresnek az egyháztörté-
nelem tanítását. 

Minél inkább elmélyedünk az egyháztörténelem ily 
oldalú felfogásába, annál jobban sikerül belátnunk, 
hogy nem fátum intézkedik az egyház sorsa fölött. «Si 
cor tuum non esset fatuum, non crederes fatum,» szi-
porkázik valahol szent Ágoston szójátéka és főleg e 
téren van nagyon igaza. Hogy csak egy-két eseményre 
mutassunk rá, ott van mindjárt pár évtizedre Krisztus 
halála után Jeruzsálem szétdúlása. Az a nagy pusztítás 
nem történt ok nélkül ; a kereszténység kiszabadul a 

zsidóság közül s most kezdődik tulajdonképen a «katho-
likus», egyetemes egyház élete. 

Ott dúlnak aztán s századokon át pusztítanak a 
lelkekben a tévtanok s izmos karokkal rázzák az alig-
alig gyökeret vert fát. A felületes szemlélő talán nem 
tudja ezeknek jelentőségét felismerni ; de a theologiai 
pragmatizmus ezeket is beilleszti az isteni gondviselés 
keretébe s reámutat az egyházi tanoknak arra a hatal-
mas fejlődésére, a melynek előidézői épen e tévtanok 
voltak. Tóth Tihamér. 

* 

H a r n a c k et le miracle. D'après son étude sur 
Clément de Rome par P. H. van Laak S. J. — Tra-
duction de l'italien par P. Ch. Senoutzen S. J., Paris 
(Blond), 1911. 

Adolf Harnack berlini egyetemi theologiai tanár 
ez időszerint a protestáns történet-kritikai iskolának feje. 
Van egy hatalmas dogmatörténele (I—III. 1894—1897). 
Körülbelül tíz évvel ezelőtt publikálta a nagy port föl-
vert «Wesen»-jét. Sokat emlegetett műve ezeken kívül 
még «Mission u. Ausbreitung des Christentums in den 
ersten drei Jahrhunderten» 1906, I—II. Kétségkívül sok 
érdemet szerzett magának e kutatásaival. Több olyan 
tudományos eredményhez jutott, amelyért tőlünk katlio-
likusoktól is elismerést érdemel. De viszont az is igaz, 
hogy objektív kutatásain mintegy vörös fonálként végig 
húzódnak protestáns előitéletei. Sokszor nagy mondá-
sokat tesz, anélkül, hogy bizonyításukat meg is kísé-
relné. Eklatáns példa erre egyik legújabb tanulmánya: 
«Der erste Klemensbrief» 1909. 

Harnack e müvében bebizonyítani igyekszik, hogy 
szent Kelemen semmiféle bizonyító erőt nem tulajdonít a 
csodának. Mert, midőn Isten működéseiről beszél, 
hallgat csodatevő hatalmáról. Hasonlókép nem tesz 
említést a csodákról, midőn a korinti egyház beléletéről 
ír. S ha az ószövetség egyik-másik csodáját meg is 
említi, nem azért teszi, mintha valami nagy értéket 
tulajdonítana nekik. Krisztus föltámadását ugyan csodá-
latosnak mondja, de letagadja bizonyító erejét a ker. 
vallás isteni eredete mellett. Korának csodatetteiben, 
igaz, elismeri a hitvédelmi fontosságot, de mivel a 
levelében kitűzött céljának meg nem felelnek, figyelemre 
nem méltatja. Szerző sorra veszi ezeket az állításokat s 
benső érvekkel kimutatja tarthatatlanságukat. Fejtege-
tései nyomán látjuk, hogy mennyire nem vált be újra a 
történet-kritikai módszer. Pedig könnyű dolog lett volna 
Harnackra nézve, ki annyira ismeri az ókeresztény 
irodalmat, Kelement helyesen megértenie, annál is 
inkább, mivel e két fogalom : csoda és bizonyító erő, 
egyrészt nem is olyan nehéz, másrészt pedig az ókeresz-
tény irodalomban általánosan használt volt. Szerző 
érvelése meggyőző. Mindenütt a források alapos ismerö-
jeként mutatkozik be. Kár, hogy tanulmányát nem 
adta ki németül is, hadd látnák már egyszer Harnack 
tanítványai, hogy mégsem mind tudomány az, a mit 
mesterük annak nevez. Igaz, de egyúttal igazságos a 
zárszó : «Quand nous n'avons pas par nous-mêmes 
jugé la question, ou que, par ailleurs, l'opinion des 
Pères et des theologiens sur ce sujet ne nous est pas 
connue, nous ne devons accepter les jugements d'Har-
nack. . . qu'avec la plus grande réserve...» Urbányi dr. 

* 
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«A nemzet i k u l t u r a aszfal tbetyár ja i» . Az 
Akadémia mult vasárnap tartott lakomáján mondotta 
Tisza István gróf: «Az Akadémia leánya a magyar 
nemzeti kultura, legyünk hálásak az Akadémia iránt, 
szeressük és ellenérzésünkkel csak a nemzeti kultura 
aszfaltbelyárjait üldözzük.» Bátor szó, egyenes szó ez, 
igen nyomatékosan mondva. Akár programmszámba 
is vehető. Tisza ezzel rámutatott egy, nálunk hallatlan 
módon fölburjánzott irodalmi irányra s egy, müveit 
társaságban legmegbélyegzőbb szóval : aszfaltbetyárság-
nak nevezte. A mi az aszfaltbetyár a tisztességes nővel 
szemben az utcán, azok — Tisza szerint — annak a 
bizonyos irodalmi iránynak a művelői a nemzeti kultú-
rával szemben. Aszfaltbetyárok, arcátlanul szemérmetlen 
és perverz emberek a nemzet legnagyobb kincsével, a 
nemzeti kultúrával szemben. 

S meg is mondta mindjárt, mit tegyünk velők 
szemben. Ellenérzésünkkel üldözzük őket! 

Kár, hogy a bátor s meggyőződéses férfiú csak 
ennyit mondott. Más időkben ez elég lett volna, ma 
kevés. Az aszfaltbetyárok nem pirulnak el tőle, mert 
hiszen nem tudnak pirulni ; a nemzeti kultura tisztelői 
meg, ha csak egyszerű ellenérzéssel megelégednek, nem 
segítenek a bajon. Igy azután a megbélyegzettek tovább 
is aszfaltbetyárkodnak. Tehát részletekbe kell bele-
menni s az ellenérzés számára konkrét formát kell 
keresni. 

Tisza István gróf nemrég «az elkeseredés elszántsá-
gával» választási hadjáratot tudott indítani, bejárta az 
országot és sokan hallgattak reá. Tegye ezt meg most is 
a nemzeti kultura érdekében. Járja be újból az orszá-
got, alakítson ligát, melynek tagjai kötelezik magukat, 
hogy az aszfaltbetyárok irodalmi termékeit se nem veszik, 
se nem olvassák. A «Magyar Figyelő» mellett, mellyel 
irodalmi harcot indított ellenök, tegye még ezt meg, 
mert a legnagyobb bajunk, az etikai közérzés rohamos 
romlása miatt, ma közvetetlenúl kell az emberekhez for-
dulni, listába kell szedni őket s arra kötelezni, hogy 
ne csak szájjal, hanem az anyagi támogatás megvoná-
sával is adjanak kifejezést ellenérzésüknek. 

Ha Tisza István grófnak sikerül ez, már is nagy 
nyomatékot adott muló szavának, megsebezte az aszlalt-
betyárokat. 

Ne feledje azonban, hogy ezzel se lesz a baj gyöke-
rében orvosolva. Azok az irodalmi aszfaltbetyárok 
jobbára szegény ördögök, kiknek a piszkos s nemze-
tietlen toll a kenyerük, de oly kenyér, melyet szívesen 
adnak nekik a hátuk mögött álló moloch-hatahnassá-
gok, a kiknek érdeke a nemzeti kultura romlása. Ezek 
a hatalmasságok nem is régen, úgy 1867 óta támadtak. 
És honnan gyűjtötték erejüket? Az arisztokrácia és 
a középosztály romlásából. 

Ám vállalja a bátorlelkú Tisza István gróf Széchenyi 
István gróf egykori szerepét s mondja meg az ariszto-
krata és a középosztályú uraknak, a kik még tönkre 
nem mentek : változtassák meg életmódjukat, ne nyúj-
tózkodjanak tovább, mint a meddig a takarójuk ér, 
mondjanak le a luxusról, dolgozzanak és gazdálkodja-
nak, hogy elkerüljék a pénzágensek szipolyozó szolgá-
latait s őrizzék meg a birtokot, melyet örököltek. Az 
ő könnyelműségük növesztette meg az új pénzariszto-
kraciát, melynek morálja nem lát értéket a nemzeti 

keresztény kultúrában : ma ennek az arisztokráciának a 
szive húrjait pengetik azok az általa fizetett, támogatott 
aszfaltbetyárok. 

Míg erre a hadjáratra nem szánja el magát Tisza 
István gróf, az aszfaltbetyárok vígan fütyülnek tovább 
minden olyan ellenérzésre, melynek ma-holnap koldus-
botnál nincs egyéb ütőeszköze. d. 

A magyar kath. sajtó jövője. 
Olvastam a «B. H.» azon cikkelyét, mely a magyar 

tudományos irodalom pusztulását kesergi; olvastam 
a «Religiôban» a tudós udvari tanácsos úrnak ezen 
alkalomból elmondott szakszerű fejtegetéseit: s mind-
két esetben arra gondoltam, milyen könnyen segít-
hetnénk mi katholikusok a mi sajtónk nyomorúságán, 
mily virágzó katholikus irodalmat teremthetnénk 
rövid idő alatt hazánkban, ha megvalósítanók azt, a 
mit az alábbiakban röviden elmondandó vagyok. 

Mert igaz az, hogy a magyar tudományos irodal-
mat — s még inkább a gyöngébb kath. sajtót — vég-
veszedelemmel fenyegető bajoknak szülőanyja elsősor-
ban a munkabérek horribilis emelkedése. A mit pedig 
erre nézve a «Religio» tudós munkatársa ajánl, hogy 
t. i. állítsunk fel keresztény szellemű nyomdász szak-
szervezeteket, ez csak részben segítene a bajon, a 
mennyiben tisztességes, megbizható munkásokat kap-
nánk, de ezzel a nyomorúságon segítve nem lenne. 
Mert azt talán még sem követelhetjük katholikus 
munkásainktól, hogy ők nekünk fél hetibérért dol-
gozzanak; s így a szervezett keresztény munkások 
is csak annyiba kerülnének, mint a többiek. Nekünk 
tehát elsősorban olcsó munkaerőről kell gondos-
kodnunk. S éppen erre vonatkozik szerény javas-
latom, melyet az intéző körök szives jóindulatába 
ajánlok, habár tudom, hogy e terv kivitele kisebb-
nagyobb nehézségekbe ütközik, de ezekkel szemben 
a haszon is óriási. 

Hazánknak délkeleti sarkában, a Kárpátok hóval 
takart bérceinek tövében terül el a kies Csikmegye, 
melynek körülbelül 100.000 tiszta katholikus székely 
lakója van. Évszázadokon keresztül sok és hatalmas 
ellensége volt e derék népnek, és többször nemcsak 
a tatárok, hanem tulajdon fejedelmei ellen kellett 
fegyverrel kezében az őseitől reá maradt hitet meg-
védenie. Erdélyben általános a vélemény, s maguk 
a székelyek is azt vallják, hogy egyedül csakis a 
csiksomlyai barátoknak köszönhetik azt, hogy ma is 
katholikusok. Ezeknek a buzgó franciskánus atyák-
nak pedig a szószéken, iskolán kívül volt még egy 
hatalmas fegyverük, mely olyan helyekre, oly messze 
vidékre is elhatolt, hová az ő gyönge szavuk el nem 
ért: volt nekik saját nyomdájuk, mely több mint 
kétszáz esztendőn át táplálta e nép vallásos érzületét 
jó és hasznos olvasmányokkal. 

Előttem van: «A csiksomlyai szerzetesek nyom-
dájában az 1662 — 1884. évig megjelent könyvek cim-
tára». Lehetetlen megindulás nélkül olvasni ezeket a 
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«Csik-Somlyai Klastrom Bötüivel» nyomtatott köny-
vekjegyzékét, azok az elfakult hetük mintha új életre 
kelnének és egy nagy tanulságot hirdetnének az utó-
kornak megszivlelésül. Mert ha igaz az, hogy a csik-
megyei székely népet a csiksomlyai barátok tartot-
ták meg őseik hitében, ebben bizonyára nagy része 
van a nyomdának is. 

Sajnos, a legújabb időkben a nyomda megszűnt. 
De föltámadt másutt egy fiatal, törekvő szerzetes 
ügybuzgalma folytán, ki megértve az új idők szellemét, 
egy ember munkáját megezerszerezi nyomtatványai 
által. Ertem a kolozsvári szent Bonaventura könyv-
nyomdát, mely egészen modern gépekkel s villanyos 
erőre van berendezve s maguk a franciskánus szer-
zetesek dolgoznak benne Tréfán Leonárd atya veze-
tése melleit. Több folyóiratot, sok jó könyvet, sőt 
egyideig katholikus lapot is adott ki minden anyagi 
támogatás nélkül. 

Ime, uraim, ez az én javaslatom. Állítsunk föl 
minél több klastromi nyomdát Budapesten ugy, mint 
a vidéki nagyobb városokban; azoknak vezetésére 
képezzünk ki arravaló egyéneket, a többi munkás 
kikerül a fráterek közül is. Ez a legolcsóbb munka-
erő a világon, s így a nyomtatás költségei rögtön a 
felére szállnak alá. 

Nem is gondolhatok szebb hivatást mai időben 
egy szerzetes részére, mintha jó könyvek, folyóiratok 
és újságok nyomtatásával foglalkozik. Szüntelen csak 
Isten dicsőségét hirdetni, felebarátunk javára működni, 
midőn egyszerre ezreknek és ezreknek adjuk kezébe 
a mindennapi lelki táplálékot, az újságot, vagy a 
hasznos könyvet és vallásos folyóiratot : kell-e ennél 
ideálisabb foglalkozás? És ott, a hol a középkorban 
csak a könyvmásoló barát lúdtolla sercegett, zaka-
toljon most a rotációsgép; és a mint régen a szor-
galmas szerzetesek egész életükön át apró kis gót 
minuskula betűket róttak a pergamenre: úgy mai 
utódaik is rakják és állítsák sorba azokat a kis 
ólomkatonákat, melyekkel megvédik a katholikus 
egyházat, megteremtik a magyar keresztény társadal-
mat s majdan visszahódítják az egész keresztény 
Magyarországot. Gy. T. 

Pályázati hirdetés, 
A budapesti kir. magyar Tudomány-Egyetem 

hittudományi Kara az I. b. Horváth József kalocsai 
kanonok által a keresztény erkölcstan körébe vágó 
jeles hittani munkák jutalmazására tett alapítvány 
terhére pályázatot hirdet a következő tételre : 

«A vallás és az erkölcs viszonya.» 
A munka a művelt közönség igényeihez legyen 

szabva és az alapító szándéka szerint irodalmi értékű 
magyar nyelven írva. Egy kötetnél (500—600 nyom-
tatott lapnál) többre ne terjedjen. A pályamű idegen 
kézzel olvashatóan írva, a szerző nevét rejtő zárt 
jeligés levélkével 1912. szept. 15-ig a hittudományi 

Kar dékáni hivatalánál nyújtandó be. Pályadíj (2000) 
kétezer korona. A nyertes szerző köteles művét nyom-
tatásban, külön könyv alakjában vagy folyóiratban 
közzétenni. 

Kelt Budapesten, 1911. április hó 28-án a hit-
tudományi Kar VII. rendes üléséből. 

Hanuy Ferenc dr. 
hit tudománykari e. i. dékán. 

P . Ü l l ő . 1910-re szól. 
G. M a r o s v á s á r h e l y . Egészen bizonyos, hogy az a 

hátrálék még nincs törlesztve. 
K. K ö r m ö c b á n y a . Ugy emlékszem, egyszer már üzen-

tem, hogy ama bizonyos fizikai kérdéssel itt a «Religio»-ban 
nem foglalkozhatunk. Döntsék el azt a szaktudósok szakfolyó-
irataikban. 

S. B u d a p e s t . A szük látókör és a széles látókör között 
az a különbség, ha valaki itél, cselekszik, vagy legalább is 
törekszik a pillanatnyi behatás, az apró egyéni érdek vagy 
a szenvedély által indíttatva s nem gondol a magasabb 
etikai elvekre, sem a cselekmény sokszor messze kiható 
következményeire, sem a felebaráti szeretet követelményeire, 
a mit közérdeknek nevezünk. Téved az ilyen, a látszat után 
indul s előbb-utóbb tapasztalni kénytelen, hogy végre is 
önmagát csalta meg. 

S á r o s p a t a k i B e í o r m á t u s L a p o k n a k . Boldogabbnak 
érzi magát Jung a «Radikális reformkatholicizmus» cimű 
fölolvasásának lekőzlése által ? Legyen hát boldog ; hanem 
hogy még boldogabb legyen, mégis csak jobban és behatób-
ban kutassa a kath. hitigazságokat, vagy legalább olyanok 
fölolvasásait közölje prot. olvasóival, a kik Jungnál jobban 
ismerik azokat. Különben olvasói nem ismernek meg ben-
nünket, a mi a mai alaposság után törekvő korba s a teljes 
boldogságot biztosító jóérzésbe nem illik bele. 

K. B u d a p e s t . «Ez az ország tönkre van téve, talpra 
állítani nem lehet. A magyar az élhetetlen, a zsidó lesz itt 
az úr s már is az.» Ha nem tudnám, hogy tapasztalt férfiú, 
azt vélném, hogy egy rossz, hogy egy pesszimizmusra hangoló 
pillanatában szülemlett meg önben ez a gondolat. Vigasz-
talja az, hogy a zsidó mindig inkább bomlasztó, mint alkotó 
elemnek bizonyult s ettől reakcióképen fog majd egyszer 
energiát a magyar is ; föleszmél ; munkás, takarékos s életre-
való lesz. Kivált ha sokszor ismétlik előtte az ön fönnebbi 
gondolatát. Tudja, nemcsak a természetben, hanem az ember 
történetében is érvényesül az akció és a reakció törvénye. 

A köve tkező s z á m a 7 0 é v e s «Rel igio» j u b i l á r i s 
s z á m a l e s z e n . 

TARTALOM. Gladius pontificalis. III. (Vége.) Ádám 
Ivántól. — Forgách Ferenc és Possevino. T. L.-tól. — 
Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. XVIII. Breznay Béla 
dr.-tól. — A N . Konstantinus előtt élt keresztények 
munkájáról általában. IX. Zubriczky Aladár dr.-tól. 
Machiavellizmus. III. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. — y - /a- tó l . — Irodalom. Uj segédkönyvek 
az egyháztörténelem tanításához. II. Tóth Tihamértól. — 
Laak: Harnack et le miracle. Urbányi dr.-tól. — «A nem-
zeti kultura aszfaltbetyárjai.» d.-töl. — A magyar kath. 
sajtó jövője. (A szerzetes-szedőkről.) Gy. T.-től. — 
Irodalmi pályázat. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2H. 



LXX. évfolyam. 309. szám. 1911. április 23. 

R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

"TIT f * f*» 

« 
« 

-ÜL 

Mult, jelen, jövő. 
(A «Religio» jubileumán.) 

Lenge szárnyú, tünde idő, 
Állj meg csak egy pillanatra! 

Melyik : mult, jelen vagy jövő 
Lehet büszkébb hatalmadra? 

Mondd meg: e hármas egységben 
Melyiké a főúr alom? 

Hol van a hármas időben 
A perdöntő főhatalom ?... 

Balga kérdés! Hisz világos, 
Hogy a mult már lehetetlen; 

Csak a jelen uraságos, 
A jövő még tehetetlen. 

Jelen idő, jelen idő ! 
Tied a mult öröksége; 

JVálad nélkül nincsen jövő, 
8 benned sarjad dicsősége. 

Breznay Béla. 

r 

1L JtL J t L 

r 

Reminiszcenciák a «Religio» elhunyt szer-
kesztőire. 

1881-ben a «Religio» negyvenedik évfolyamába 
lépett. Mint akkori szerkesztő, azt gondoltam, hogy 
mivel Magyarországban negyvenéves lap akkor még 
nem volt, talán ezt a ritka jelenséget valamiképp em-
lékezetessé lehetne a magyar sajtó történetében ten-
nünk. Azidőben aránylag még fiatal ember valék és 
így az öregektől, a volt szerkesztők tetszésétől tettem 
a lap emlékünnepének az ügyét függővé. 

Eltek pedig a szerkesztők sorából, az egymás 
után végzett szerkesztői munka sorrendjében akkor 
még — Somogyi Károly, Danielik János, Zalka János, 
Pollák János, Palásthy Pál, Cselka Nándor, Hornig 
Károly báró, vagyis mindannyian, kik az alapító 
Szaniszló Ferenc után (1843. óta) az én időmig szer-
kesztették a lapot. Élt még az alapító egyik bei-
munkatársa is, Pauer János, mint székesfejérvári 
püspök. Csak a feje ennek a nagyérdemű társaság-
nak, az alapító, hiányzott már akkor az élők sorá-
ból. 0 még 1869. dec. 13-án, mint nyugalomba vonult 
nagyváradi I. sz. püspök, hunyt el Bécsben. 

Külön-külön egymásután terveztem az emlék-
ünnep eszméjét szerkesztő-elődeim előtt megpendí-
teni ; nem egyszerre akartam vele valamennyit, mint 
kész dologgal meglepni, hogy szabadon, elfogult-
ság nélkül hallhassák véleményök megnyilatkozását. 
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Háromnál nem kellett tovább mennem. Világosan 
állt előttem az első bárom megkérdezett, Pauer, 
Pollák és gondolom Palásthy, vagy Zalka nyilatko-
zata után az, hogy emlékünnepet a jelzett időponton 
nem lehet tartani, mert a három nyilatkozat vég-
eredménye az vala, hogy — «élők a maguk végzett 
munkáját se nem ünnepelhetik, se nem ünnepeltet-
hetik». A katholikus írók Országos Pázmány-Egye-
sülete, mely az ily ünneplést megindíthatta volna, 
akkor még életben nem volt. Természetesen, ha va-
laki, én gondoltam akkor, mint legcsekélyebb, az 
ünneplésre legkevésbbé. Én csak hálaadó istentisz-
teletre, emlékbeszéddel az elhunyt alapítóról, gon-
doltam abban az időben. Az öregek, a nagy elődök, 
lefújták a jubileumra gondoló kedvet. Mi lehetett ily 
körülmények között természetesebb, mint az, hogy 
az öregek bölcsesége előtt, mint mindenkor, most is 
szívesen meghajoltam. A negyvenedik év emlékünnepe 
így maradt el. 

Ugyanez ok miatt maradt el 1891-ben a lap 
félszázados jubileuma is; mert igaz ugyan, hogy 
időközben, 1888-ban Somogyi és Danielik elhunytak, 
de a többiek a volt szerkesztők sorában még élet-
ben valának. 

A két elhalasztott jubileum alkalmából én azon-
ban kötelességszerűen tanulmányoztam a «Religio» 
múltját, és abból az egymás után váltakozott szer-
kesztők idejére vonatkozólag vázlatosan az itt követ-
kező reminiszcenciákat állítottam össze. Hogy most 
a csupán magam okulására készült e vázlatok a 
poros akták csomójából napvilágra kerülnek, azt 
csakis a «Religio» múltjáért, jeleneért és jövőjeért 
páratlan ügybuzgósággal lángoló jelenlegi szerkesztő-
nek köszönhetik. Sem akkor, midőn e vázlatokat 
összeállítottam, sem most, mikor azokat közreadom, 
eszem ágában sem lehetett az, hogy e sorokat a 
«Religio» kimerítő történelmének tekintsem, vagy akar-
jam tekintetni. Tisztelettől és hálától sugallt darabos 
vissszaemlékezések azok csupán, nem egyebek. Kérem, 
hogy azokat mindenki csak így vegye és csak így 
értékelje. 

Ha valaki a «Religio» történetét tanulmányozza, 
hamar észreveheti azt, hogy e lapnak története, kivált 
a régibb időket tekintve, körülbelül összeesik Magyar-
ország ujabb és legújabb vallásügyi és művelődési 
történetével. Ez a lap ugyanis mindenkor hú tükre 
volt az illető kor szellemi mozgalmainak, elsősorban 
a vallásiaknak, ügy hogy bátran elmondhatni azt, 
hogy a katholikus egyház életét Magyarországban, a 
legutóbbi hetven év alatt, a «Religio» az események 
láncolatában összefiiggőleg" s átlag elég bőséges sugá-
rozással tükrözi állandóan vissza. 

A mai korból a lap hetven évének elejére visz-
szatekintve, a «Religio» alapítását a magyar egyház 
történetében most már eseménynek, nevezetesnek és 
örvendetesnek kell tekintenünk. Az alapító-kortár-

saknak természetesen a lap leendő állandóságáról és 
jövendő jelentőségéről biztos tudomásuk nem lehetett. 
Ok, az alapító és munkatársai, lelkiismeretesen meg-
tették kötelességöket ; egyebet nem tettek, mert nem 
tehettek. De ez a nagy kötelességtudás és teljesítés 
éppen elégséges volt arra, hogy az ország lelkes papi 
közönsége csakhamar egészen beleélje magát abba a 
meggyőződésbe, hogy a «Religio», vagy a mint kez-
detben neveződött a lap, a «Religio és Nevelés» 
neki nélkülözhetetlen olvasmánya, egy egész életre 
való szellemi táplálékkal. 

De talán ez a lap még azért is vert oly gyorsan 
és oly mély gyökereket a magyar egyház papságának 
lelkében, mert nem mint valami «Deus ex machina» 
toppant a lelkek elé, hanem előzményeiben az isteni 
Gondviselés megjelenését igazán jól előkészítette s a 
lapalapító, mint nagy tudóssága mellett is kiválóan 
gyakorlati ember, a megjelenés előmunkálatait nagy 
körültekintéssel és tapintatossággal teljesítette : : úgy 
hogy a lapot mindenki, a ki kezébe vette, mindjárt 
kezdetben, mint céljának teljesen megfelelő, fölöttébb 
korszerű irodalmi alkotást lehetett szerencsés üd-
vözölni. 

A mi a távolabbi előzményeket illeti, mindenek-
előtt meg kell állapítanunk azt, hogy a «Religio»-t 
nemcsak az egyházi, de a magyar nemzeti szellem-
mel is igen szoros, bensőséges szálak kötik össze. 
A nemzeti szellem tekintetében gyökerezik ez a lap 
Zrínyi Miklósnak, a költőnek, az egész világ szemébe 
kimondott amaz ismeretes, önérzetes kijelentésében, 
melynek értelme az, hogy a magyar géniusz és a ma-
gyar nemzet sem az Istenhez való törekvésben, 
sem az emberséges műveltségre való igyekezetben 
a föld színének egy nemzeténél sem gyatrább vagy 
alábbvaló. A «Religio» alapítója, ugyan e meggyő-
ződéstől vezéreltetve, szintén be akarta bizonyítani, 
és be is bizonyította tényleg azt, hogy ő magyar 
nyelven, magyar szivekből, magyar elmékkel, igenis 
tud a keresztény művelődés szolgálatába oly lapot 
beállítani, a mely magyar lap bármely nemzetbeli 
kortárs hasonló irányú hitbuzgalmi lapjával kiállja 
a versenyt. Ezt akarta, mondom, Szaniszló Ferenc, 
magyar nyelven indítva meg a «Religio»-t, bebizonyí-
tani. És be is bizonyította. 

A mi a közelebbi előzményeket illeti, a «Religio 
és Nevelés» alapítása éppen beleesik Magyarországnak 
a nemzeti újjászületés legtermékenyebb korszakába, 
a XIX. század 40-es éveibe, a mikor e hazában min-
den. de minden, a mi magában életrevalóságot érzett, 
a magyar érzés, szólás és cselekvés örömében és 
dicsőségében igyekezett részt szerezni. Különösen a 
nemzeti irodalom ápolásában és izmosodásában 

1 Abban a lappéldányban, mely rendelkezésemre áll s 
a mely néhai Csajágliy Károly «pécsi h i t t aná r ié volt, sem 
előzetes l'elhivást, sem előszót, sem semmiféle más tájékoz-
tató bevezetést a lap céljáról, szelleméről, tervéről nem 
találni. 
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törekedett, ha valaha, ebben az időben a magyar 
kath. papság az elsők közt haladni. Névszerint, 
a vallásos, vagyis egyházi magyar folyóiratok iro-
dalmi munkássága a hires német katholikusok német 
folyóirati irodalmának első szárnypróbálgatásaival 
párhuzamosan már a XIX. század elején kezdett nálunk, 
eszmélést keltegetve, tért foglalni. A 20-as és 30-as 
években egymásután ugyanis három magyar katho-
likus folyóirat látott napvilágot: az «Egyházi Érte-
kezések», majd utána Kovács Mátyás «Egyházi Folyó-
irás»-a, 1832-től pedig az «Egyházi Tár», melynek 
a klasszikus izlésű s nemzetünket vallásilag egyesí-
teni törekvő Guzmics Izidor (1786—1839.) volt ala-
pítója és mindhalálig «nemcsak szerkesztője, hanem 
úgyszólván lelke is».1 Ezek a folyóiratok azonban 
inkább, vagyis főleg hittudományi folyóiratok valá-
nak, kellő tekintettel természetesen a gyakorlati életre 
is. Olyan, világiaknak is szánt hitbuzgalmi lapot, a 
minő lett a «Religio és Nevelés» Szaniszló Ferenc 
kezében, néhány évvel a «Religio» megjelenése előtt, 
Gyarmathy János dr. központi papnevelő intézeti 
tanulmányi felügyelő indított meg, hasonló német 
kath. lapról véve a mintát s ugyanattól véve a nevet 
is — «Sion» cim alatt, az ország szivében. Azonban 
nem sokáig bírt fennállani. Mély nyomokat sem ha-
gyott maga után. 

A Magyarország egyházi történetébe mindjárt 
kezdetben, utóbb politikai életébe is mélyen bele-
nyúló és beledolgozó magyar folyóiratot, a «Religio 
és Nevelés»-t, a mint már fentebb is mondottuk, 
Szaniszló Ferenc nagyváradi 1. sz. kanonok, közp. 
papnevelőintézeti kormányzóságának idejében, eszelte 
ki, alapította s elsőnek szintén ugyanő maga szer-
kesztette. 

Szaniszlót a «Religio» tulajdonosságában és szer-
kesztőségében a mai napig összesen tíz utód kö-
vette,2 tizenkétszeri változással, mivel Somogyi és 
Pollák kétszer vállalkoztak a lap vezetésére. A szer-
kesztők névsora ennélfogva az egymás után való 
következés sorrendjében így alakult ki: 

1. Tordai Szaniszló Ferenc 1841—1843. 
2. Somogyi (Csizmazia) Károly 1843—1848. júl. 
3. Danielik János 1848—1855. 
4. Gombai és marcsamagyari Zalka János 1855— 

1858. 

* 
1 Pallas-Lexicort, 8 k. 366. 1. Guzmics kezdte folyóiratá-

ban pengetni a ker. kath. vallás hit- és erkölcstanait — pl. a 
Religio és Hit ről szóló tanulmányában —• arról az oldal-
ról, hogy a világiak is bevonassanak a keresztény eszmélő-
dés kűréhe. 

2 Valamennyivel, Szaniszlót kivéve, szerencsés voltam 
életökben szemtől-szembe érintkezhetni. Szaniszló Ferencet, a 
nagy alapitót, halála után, csak kiterítve láthattam a kapuci-
nusok bécsi zárdájának egy cellájában. Szendergőnek, nem 
halottnak látszott. Oly nyugodt, oly derült, majdnem üde volt 
az arca, hogy első pillantásra tetszhalottnak véltük, kik őt 
az Augustineumból ravatalán megnéztük. Jóságos lelke halála 
után is otthagyta nyomait az élettelen tetem arcán. 

5. Másodízben Somogyi Károly 1859. és 1860. 
6. Pollák János 1861—1863. 
7. Palásti és kezihóci Palásthy Pál 1864—1867. 
8. Újra Pollák János 1868. és 1869. okt. 1. 
9. Cselka Nándor 1869. okt. 1-től ideigl., vég-

leg 1870—1872. 
10. Ráró Hornig Károly 1873—1878. 
11. Breznay Béla 1878. aug. — 1905. dec. végéig. 
12. Dudek János 1906. márciustól. 
A tekintélyes névsor viselői közül az elhunytak 

már a történetéi. Róluk tehát már lehet reminiszcen-
ciákat írni. Az élőket reminiszcencia nem, hanem más 
illeti meg; a miről azonban, mivel magamis köztük 
vagyok, nem illik beszélnem. 

Vegyük a történeti megemlékezés alakjait sorba. 
Valamennyiről, összefoglalóan, egy koszorúba 

fonottan, el lehet mondani azt, hogy kiváló kvalitás 
s a maga nemében elismert tekintély volt osztály-
része valamennyinek s országos hírnév vette körül 
nevöket, ha esetleg nem a szerkesztőség átvétele 
előtt, annak folyásában mindenesetre. Mindegyik 
rányomta a «Religio»-ra, annak tartalmára és szel-
lemi alakjára, erős és jellegzetes egyéniségének vo-
násait. Mindegyiknek megvolt — hogy Hornig Károly 
báró elődöm ajkairól vegyem a szót —a maga «gond-
viseléses ideje». 

I. 

S z a n i s z l ó F e r e n c . 
Szerk. 1841—1843. 

Született 1792. aug. 2. Szombathelyen. Meghalt 
1869. dec. 13-án Bécsben, a kapucinusok zárdájában, 
mint nyugalomba vonult nagyváradi 1. sz. püspök. 

Mint a szombathelyi egyházmegye növendékpapja 
hittudományt a pesti egyetemen tanult. A hittudo-
mány doktorává 1815-ben a bécsi egyetemen avatták 
fel. Áldozópappá 1815. dec. 15-én Szombathelyen 
szentelték föl, 1816-ban tanulmányi igazgató lett a 
szent Ágostonról nevezett bécsi császári fensőbb pap-
nevelőintézetben. Mint ilyen, 1818. aug. 23-án szent 
István első apostoli királyunk ünnepe alkalmából a 
kapucinusok templomában mondott szentbeszédé-
ben1 oly erősen kidomborította a magyar hazalias-
ságot, hogy azontúl Bécsben nem volt maradása. 
Hazatért Szombathelyre és ott püspöki szer tarló lett. 
Utóbb ugyanott, a hittudományi főiskolán az egy-
házjog és egyháztörténelem tanszékét nyerte el. 
1830-ban már az ország szivében, Pesten, találjuk őt, 
mint a bölcsészeti karban hittanárt (doctrinae reli-
gionis professor) és mint egyetemi hitszónokot. 1834-
ben szombathelyi c. kanonok, 1835-ben nagyváradi 
kanonok. 1839-ben c. apát és a központi papnevelő-
intézet kormányzója. Az ország szivében ekkor már 

1 Kinyomatva is megjelent e cim alatt : «Egyházi beszéd, 
melyet szent István első apostoli magyar király ünnépén, 
1828. aug. 23-án tartott stb. Bécs, 1818.» 
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erősen pezsgett a nemzeti élet. 1841. jan. 1-vel Sza-
niszló Ferenc a «Religio»-t, jun. 1-vel pedig Kossuth 
Lajos a «Pesti Hirlap»-ot indította útnak. 

Szaniszló Ferenc tulaj donképen három lapot 
indított meg: a «Religio és Nevelés»-1 — ez volt a 
folyóirat eredeti cime — azután ennek társlapját, az 
«Egyházi Tudósítások»-at. Ez a két lap együtt járt. 
Megjelentek hetenkint egyszer 1 és Va íven, vasár-
napra. A harmadik folyóirat, melyet Szaniszló meg-
indított, latinul «Fasciculi ecclesiastico-literarii» cím-
mel jelent meg. Minthogy a három testvér-folyóirat 
szerkesztője a latin nyelvűt kizárólag a papi tudo-
mánynak szánta, a magyarnyelvű másik két lap úgy 
került ki a szerkesztő keze alól, mint papi és világi 
olvasóközönségnek vegyesen és egyaránt megfelelő 
vasárnapi hitbuzgalmi olvasmány. 

Egyházi lap alapításához abban az időben, a 
még mindig uralmon volt jozefinisztikus kormány-
rendszer következtében, egyházi jóváhagyáson kívül 
államhatósági engedelem is kellett. Szaniszló meg-
szerezte mindakettőt. De szerzett, illetve adott ő a 
lapnak a kettős hatósági engedelmen kívül még két 
kiváló tulajdonságot is. S ez a két, Szaniszlótól belé-
oltott tulajdonság vetette meg a «Religio» állandó-
ságának, állandó korszerűségének sziklaszilárd alap-
ját. E két szaniszlói tulajdonság egyike az, a mit 
Szaniszló a lap elé célul kitűzött: hogy az Magyar-
országban a katholikus elvek épségének hetenkint 
megszólaló őre, a katholikus szellem tisztaságának 
állandó ápolója és érvényesítője legyen. A másik, a 
lapba Szaniszlótól beoltott, állandósító tulajdonság-
ról rég megvan írva a Szentírásban az, hogy — 
«vir obediens loquetur victorias»1 s «a ki titeket 
hallgat, engem hallgat».2 Eszében forgott a lapalapító 
Szaniszlónak szent Ágoston intő szózata is : «Creda-
mus fratres, quantum quisque amat Ecclesiam Christi, 
tantum habet Spiritum Sanctum.»3 Vagyis: Szaniszló 
a «Religio»-t a tisztelet, hódolat, szerelet és ragasz-
kodás fensőbb ihlettől sugallt kötelékeivel fűzte a 
püspöki tekintélyhez,az egyházi hatósághoz. És a hami-
sítatlan katholikus szellemnek ezek az éltető vagyis 
isteni kegyelmeket közvetítő szálai épen maradtak 
meg a «Religio»-nál valamennyi szerkesztő küzdel-
mes munkájának idején át. S viszonzásul e ragasz-
kodásért az egyházi hatóságok is mindjárt kezdetben 
pártfogásukba vették a «Religio»-t. Különösen Ko-
pácsy József hercegprímás annyira megkedvelte 
Szaniszló lapját, hogy ennek kérésére legkiválóbb, 
legtudósabb ifjú papjainak egyikét, Somogyi Károlyt 
rendelte ki a főegyházmegye szolgálatából a laphoz 
főmunkatársnak, a ki, mint látni fogjuk, nemsokára 
utódja lett az alapítónak nemcsak a szerkesztőség-
ben, de a kiadótulajdonosság jogában is. 

1 Prov. 21, 28. 
2 Luk. 10, 16. 
3 In Evang. Joan. Tract. 32. n. 8. 

A mi a «Religio»-nak Szaniszló keze alatt ma-
gára öltött sajátságos jellegét illeti, arra nézve már 
megjegyeztük azt, hogy az nem volt szoros értelem-
ben vett tudományos jellegű,hanem tudományos alapra 
fektetett hitbuzgalmi folyóirat jellege volt és maradt 
papok és világiak számára, szépirodalmi részletek-
kel is feldíszítve, a mennyiben Tarkányi Béla,1 Szabó 
Imre, Sujánszky Antal és mások itt közölték, részben 
imakönyvekbe is átment, részben eredeti, részben 
más nyelvből átültetett vallásos költeményeiket. Másik 
jellegző vonásává vált a Szaniszló-féle «Religio»-
nak a hitfejtegető és magyarázó munka mellett a 
hitvitázó irány, még pedig egész korszerűen azért, 
mert időközben a protestáns vetélykedés a «Prot, 
egyh. és isk. Lap»-ban a «Religio és Nevelés»-sel 
szemben ellenlapot indított meg; a «Religio» tehát 
«az ingerlő és igen kihívó» támadásokkal szemben 
kénytelen volt a hitvitázó küzdelmet is fölvenni. 
Tartalmába befoglalta a hitvitázás ügyét is, még 
pedig, a mint várni lehetett, úgy, hogy Szaniszló 
és nagynevű munkatársai, a másik Szaniszló, Szenczy 
Imre, Somogyi Károly, Pauer János, Perger János, 
Csajághy Sándor stb. ebben az ügyben is győzelme-
sen kiállották az első tűzpróbát. 

II. 
S o m o g y i K á r o l y . (Első ízben). 

Szerk. 1843-1848. 

Született Tisza-Földváron, Hevesmegyében 1811. 
április 1. -j- Esztergomban, 1888. március 30-án. Atyja 
Somogyi Csizmazia vagy Csizmadia Sándor, a Den-
tumogerek írója, Nyitramegyéből, Farkasdról szárma-
zott át a Tisza mentére. Protestáns valláson volt 
Károly fiával együtt. Az atya szerencsétlenség követ-
keztében elvesztvén kenyerét a Tisza mellett, a 
kalocsai érsekség uradalmában talált alkalmazást. 
Itt tértek át apa és fiú a katholikus vallásra. Somogyi 
Károlyunk akkor 9 éves voll. 1827-ben belépett az 
esztergomi főmegye növendékpapjai sorába. A hit-
tudományt a pesti egyetemen végezte s mint hittan-
hallgatónak kiváló része volt a közp. papnevelő-
intézetben máig is virágzó «Magyar Egyházirodalmi 
Iskola» megalapításában. Áldozópappá 1834-ben 
szentelték fel s azonnal káplán lett Udvardon. 1838-
ban a Gosztonyi-családnál volt nevelő. Kiválóságánál 
fogva «kapós» ember kezdett lenni. 1841-ben az esz-
tergomi presbyteriumban (fensőbb papnevelő-intézet-
ben) tanári és tanulmányi felügyelői tisztséggel tün-
tette ki a fiatal papot Kopácsy hercegprímás, majd 
ugyanabban az évben, Szaniszló esdeklő kérésére, a 
«Religio és Nevelés»-nél engedett neki állást foglalni, 
mint főmunkatársnak. 

A mi Somogyi Károly keze alatt a lap sorsát 

1 Az első évfolyam első felében jelentek meg tőle az 
1, 3, 8, 14, 18, 22, 23. és 24-ik zsoltárok verses magyar 
fordításai. 
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illeti, arról a következő főbb adatokat lehet meg-
állapítani. 

A lap cime megmaradt «Religio és Nevelés». 
Azonban az «Egyházi Tudósítások» cimű társlap 
beleolvadt a főlapba, mint annak szerves része és 
így maradt ott egész 1905. végéig. A Szaniszlótól 
alapított latin nyelvű folyóirat (a Fasciculi ecclesia-
stico-literarii) megszűnvén, annak helyébe Somogyi 
Károly új hittudományi s irodalmi folyóiratot indí-
tott meg «Egyházi Literatúrai Lap» cim alatt. A hit-
tudomány szemlátomást egyre jobban kibontakozott 
hazánkban a latin nyelv korlátain túlra, a nemzeti 
tudományosság és irodalom terére. 

A főlap, a «Religio és Nevelés», Somogyi alatt 
hetenkint kétszer kezdett megjelenni, és megjelené-
sének ideje így maradt egészen az 1904. év végéig. 

Minthogy Somogyi kezdetben tisztán két lapjá-
nak szentelte egész idejét, roppant munkabíró tehet-
ségének hatása alatt a «Religio» élénkségre, tartal-
mának magvasságára, változatosságára és hatásos-
ságára nézve szemlátomást megnőtt.1 Somogyi idejé-
ben fejlődött ki a «Religio» iránt a püspöki karnak 
is meleg érdeklődése és pártolása a legmagasabb 
fokban. Az előfizetéseket a főpásztori irodákban kezd-
ték összegyüj tögetni és a lapnál közvetíteni. És a 
lap ezt a megtisztelést meg is érdemelte. Olyan 
szolgálatokat tett abban a forrongásnak indult időben 
az egyháznak, melyeknek hatása akkor kiszámítha-
tatlan vala. Igazán nélkülözhetetlenné vált. Nemcsak 
eszméket pengetett, de akciókat is indított és vezérelt. 
Tervei és utalásai életrevalóknak találtatván, a 
«Religio» az egyházi életnek Magyarországban vezér-
tényezőjévé vált. Tőle indult ki az irgalmas nénék 
betelepítése, a papi lelki szentgyakorlatok és a nép-
missiók ügyének felkarolása. A Szent-István-Társulat 
a «Religio» védőszárnyai alatt kelt ki a tojásból. 
Az 1848-iki valláspolitikai felforgatás hatása alatt az 
egyház szabadságának biztosítására irányuló «auto-
nomia» máig tartó zenéjéhez is a «Religio» Somogyi 
alatt adta meg az alapvető akkordot.2 Szenczy Imre 
«Istentől adott autonomiát» kezdett a jozeíinus ál-
lami szolgasággal szemben hangoztatni és követelni. 
Tudvalevőleg ebben rejlik a nekünk szükséges «auto-
nomia» lényege. 

III. 
I) a n i e 1 i k .1 îi n o s. 

Szerk. 1818. júl . 1. — 1855. 

Született Murányváralján, Gömörmegyében, 1817. 
május 20-án. f Egerben 1888. jan 25-én. Atyja latin 
klasszicitásáról hires csendbiztos volt. Danielikban 
már gyermekkorában tüneményes tehetségek kezdtek 

1 Somogyi Károlyt n pesti egyetem hittudományi kara, 
hokros tudományos érdemeinek elismeréseül, időközben, 
1847-ben, a hittudomány doktorává avatta, honoris causa. 

2 Somogyi Danieliknak csak 1848. julius elejével adta 
át a «Religio» szerkesztését. 

kibontakozni. A hittudományt mint rozsnyói kispap 
a pesti egyetemen végezte, azzal a kitüntetéssel, hogy 
másodéves korában bölcseleti doktori oklevelet szer-
zett. A Magy. Egyházirod. Iskolában elnöki állást 
töltött be és egyik értekezésével, mely a «Munká-
latok»-ban is megjelent, közfeltünést keltett. Már 
fölszentelése előtt 1839-ben a bölcselet és magyar 
irodalom tanára volt a rozsnyói hittudományi fő-
iskolán. Áldozópappá 1848-ban szentelték föl. Azután 
a szentírási tanulmányokat tanította. Somogyi 1848. 
március havában hívta meg a «Religio»-hoz munka-
társnak. Átvette a szerkesztést 1848. július 1-ével. 
A tulajdonjogot Somogyi, mert még fürkészte az 
emberét, a szerkesztőséggel együtt nem ruházta át 
Danielikra. 

Tulajdonos-szerkesztőjévé a lapnak Danielik csak 
1849. elejével vált. Ekkor azután egyszerre kipattant 
a már ismert nagyész mellett a még ismeretlen nagy-
akarat. Mint valami «Deus ex machina», új cim, új 
irány, új tartalom, sőt új «folyam» kezdett szere-
pelni. Danielik a lap címéből kihagyta a «Neveléss-t1 

és kiírta a lap címe mellé, hogy a «Religio»,— mely 
1849. óta viseli ezt az egy szót cimül, — azontúl 
«politikoegyházi lap» akar lenni. Ime az első kísér-
let hazánkban katholikus politikai lap alapítására. 
Danielik hetenkint háromszor jelentette meg alapot. 
Győzte tárggyal, eszmével, tervekkel, ékesszólással 
bőven. Csak egy bökkenője volt mindjárt kezdetben 
nagyratörö vállalkozásának: az, hogy magára nézve 
ugyan szerencsésen,2 az ügyre nézve azonban, melyet 
szolgálni kívánt, nem szerencsésen, sőt egyenesen 
kimondva, nem jól választotta meg kezdetben poli-
tikai állásfoglalását. Az absol utizmus szolgálatába 
szegődött el ugyanis és Geringer kormánya alatt az 
országos iskolai bizottságban fogadott el állást. Ke-
mény Zsigmond báró, Deák Ferenc bizalmasának 
egyénisége vonzotta át magával Danielikot,3 a kit 
portentumszerű tehetségei miatt mindenki nagyra 
értékelt, vissza a magyar nemzeti álláspontra, a mely-
hez azután oly erővel ragaszkodott, hogy 1851. köze-
pén ugyancsak meggyült a baja az absolutizmussal, 
úgy hogy 1851. augusztus 2-tól október l-ig, vagyis 
kéthavi fogságot volt kénytelen szenvedni, a «Religio» 
pedig megjelenésében fel volt függesztve egész 1852. 
október végéig. 

Danielik, bármily szellemóriás volt különben, a 
maga erejéből talán soha sem kelthette volna vissza 

1 Somogyi Károly ennélfogva, vagy ezzel az eljárással 
párhuzamosan, 1849. jan. 2-án indította meg a «Kath. Iskolai 
Lap»-ot. 

2 Mert ő, a rozsnyói egyházmegye papja, 1849. október 
1-én egri kanonoki stallumol kapott. 

3 Utóbb bekövetkezett vagyoni bajainak viszont ez a 
Keménnyel kötött barátság volt saját fellengző természetén 
kívül részben a kiindulási pontja. Nagy lábon kezdett élni s 
az egyház vagyoni biztosítása cimén nemzetközi akcióba 
fogott. Bejárta Európa katholikus országait s Lagrand-Dumon-
ceau-val viszonyba lépett. 
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életre a «Religio»-t, hogyha Magyarország herceg-
prímása, Scitovszky János nem jött volna segítségére. 
Scitovszky közbenjárására Albrecht főherceg, Magyar-
ország kormányzója, megkegyelmezett a lapnak és 
azt Danielik János 1853. elejével újra megindíthatta. 
Ebben az évben jutott be, Fogarassy, az alapító után, 
a Szent-István-Társulat h. elnöki állásába, a mely-
ből nagy tehetségének megfelelő, nagyszabású iro-
dalmi vállalatokat indított meg a Szent-István-Társulat 
kebelében : Cantú világtörténelmének magyarra for-
dítását, a nagy Magyar Egyetemes Encypklopédiát, 
a mely utóbbi később, sajnos, összezsugorodott. Egyik 
végletből a másikba esett . . . Danieliknak, minden 
fogyatkozásai dacára el kell ismernünk, — megvolt és 
megmaradt az a kétségbevonhatatlan érdeme, hogy — 
a miben azonban az akkori politikai viszonyok mos-
tohasága, még inkább pedig a katholikus egyház 
tekintélyének a varázsa is közreműködött az ő segít-
ségére — hogy mondom, az ő szerkesztésének ideje 
alatt a «Religio», kapcsolatban a Szent-István-Tár-
sulattal, volt az a hazafias közös talaj, a melyen a 
nemzeti művelődés szellemének egyházi és világi 
oszlopos férfiai — Eötvös, Sommsich, Károlyi István, 
Cziráky János grófok stb., magukat otthonosan és kellő 
biztonságban találták, olyan mostoha időben, a midőn 
maga a Magyar Tudományos Akadémia is, halálsej-
telmektől nem egészen mentesen, nemzeti munká-
jában szünetelni volt kénytelen. Egyébiránt az apos-
toli szentszék is figyelmére méltatta üanielikot ebben 
az időben s IX. Pius pápa őt valóságos titkos kama-
rásai sorába vétette föl 1855-ben.1 

Danielik a lap tulajdonjogát és szerkesztőségét, 
Scitovszky prímás jóváhagyásával, Zalka János dr. 
egyetemi tanárra ruházta át. 

IV. 
Z a 1 k a .1 á n o s . 

Szerk. 1855—1858. 

Született Veszkényben, Sopronmegyében 1820. 
dec. 11-én. f 1901-ben mint győri püspök. 1836-ban 
esztergomfőmegyei kispap és emericanista. Bölcseletet 
1839 és 1840-ben Nagyszombatban tanult. Hittudo-
mányt, mint pazmanita, Bécsben végzett 1845-ben. 
Áldozópappá 1846. jan. 15-én szentelték föl. Hittudo-
mányi doktorrá a bécsi egyetem avatta. 1848-ban Pes-
ten, a belvárosban káplán. 1849. október hó végén mái-
Esztergomban az egyháztörténelem s az egyházjog 
tanára. A pesti egyetem hittudományi karába 1853. 
május 28-án kapott királyi kinevezést. 

Zalka János idejében a lap cime, alakja és tar-
talma kezdett megállapodásra jutni. Ezt a címet 
kapta : «Religio, egyházi és irodalmi folyóirat». 

11858-ban a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja 
lett. 1865-ben pedig az udvari tanácsosságot is megkapta. De 
már ekkor kénytelen volt elhagyni Pestet és Jászóvárra 
félrevonulni. 

A Danielik értelmében vett politika Zalka alatt el-
maradt s helyét újból a szakszerű egyházi, népiesen 
tudományos és hitbuzgalmi irány foglalta el. Meg-
jelent a lap hetenkint kétszer, a mi azóta 1905-ig 
így maradt. Zalka szelleme sokban hasonlított Szaniszló 
szelleméhez. Hitélet, épületes és tudományos törté-
nelem, vallásos költészet, Mária-kultusz stb. léptek 
előtérbe. A híres nagymáriacelli bucsújárásban, mely 
Magyarország nemzeti életének új hajnalhasadását 
jelentette, továbbá az 1858-iki esztergomi tartományi 
zsinatban a «Religio» szerkesztője nagy szerepet ját-
szott. A zsinat jegyzője volt. Mielőtt Zalka, a kit esz-
tergomi stallum várt, a lapot utódjának átadta, 
Scitovszky hercegprímás helyeslésével a «Religio» 
tulajdonjogát a Szent-István-Társulatra ruházta át. 
Danielik diplomatikus kezének a játéka. Mint a 
Szent-István-Társulat alelnöke újból befolyást akart 
nyerni a «Religio»-ra. A lap szerkesztését azonban a 
vele alárendeltségi viszonyba került Somogyi Károlyra 
hagyta, ki a Szent-István-Társulatnak akkor igaz-
gatója volt. 

V. 

Somogyi Károly. (Másodízben.) 
1859-ben és 1860-ban. 

Somogyi Károly második idejében a lap cime, 
nagysága, külalakja megmaradt: «Religio. Kath. egy-
házi és irodalmi folyóirat». így maradt Pollák, Palásthy, 
Cselka, b. Hornig szerkesztésén által. Somogyi mélyen 
járó bölcselő és vitázó szelleme új pezsgésbe hozta 
a lapot. De nem sokára kitört az ő és Danielik szel-
leme közt a kiegyenlíthetetlen viszály. Danielik az ő 
világi barátainak szabadelvű áramlatában úszott ; 
Somogyi, kemény természeténél fogva is, az ő egy-
házi álláspontja mellett hajlíthatatlan maradt. De 
min tűztek össze? Az «Idők Tanujá»-n. Somogyi szük-
ségesnek tartotta a szint valló katholikus napisajtó 
megindítását; Danielik pestinaplóskodott, vagyis elég 
jónak tartotta az egyház érdekeire nézve a hitélet-
telen, hitközönyös napisajtó értéktelen kedveskedé-
seit. Somogyi a Szent-István-Társulat tulajdonában 
levő «Religio»-ban, mint igazgató-szerkesztő, Danielik 
alelnöknek és hatalmaskodó híveinek «tilalma» dacára, 
ajánlotta az «Idők Tanujá»-t, az első szint valló 
katholikus politikai napilapot. Danielik, szabadelvű 
csoportjának élén, e miatt azon a cimen mondta ki 
Somogyi lelett a kárhoztató Ítéletet, hogy a «Szent-
István-Társulat» lapjában «politizált». Somogyinak 
és a «Religio»-nak segítségére sietett Scitovszky her-
cegprímás, a ki a lapot visszaadta magának, vagyis 
kiszabadította azt a «Szent-István-Társulat», illetve 
Danielik befolyásának hatása alól.1 így kapta vissza 

1 De mielőtt ez megtörtént, Danielik a lap szerkesztését 
az 1859. év végén ideiglenesen Kádas Rudolf jászói prém. r. 
kanonokra bizta. — Somogyi félrevonult. 
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szabadságát és teljes önállóságát a «Religio». A maga 
felszabadításával egyúttal az «Idők Tanuja» életét is 
megmentette a hatalmas Danielik-párttal szemben. 
Somogyi tudományos szellemének és törhetetlen egy-
házias jellemének e fényesen kiállolt tűzpróbája nagy-
ban emelte a «Religio» tekintélyét, mely ezentúl, a 
katholikus közügyek terén, a döntő tényezők magas-
latán szerepelt állandóan. Somogyi Károlyt a Magyar 
Tudományos Akadémia Danielikkel egyidejűleg, 1858-
ban, választotta be lev. tagjai sorába. Somogyi szék-
foglalója «A bölcsészet lényege és feladatá»-ról szólt. 
Danielik «A bölcsészet számára igényelt szabadságról és 
függetlenségről» tartott székfoglalót. A nagy össze-
ütközés eldöntése után még egy évig viselte Somogyi 
a lapszerkesztés terhét. I860, végén «felsőbb (egyházi) 
jóváhagyással» átadta Pollák János dr. egyetemi tanár-
nak, a kiadó-tulajdonosság átruházásával együtt. 
A budapesti egyetem theologiai tanárkarához való 
ezt a közeledést, fent is lent is, az erős bit-
tudományosság s egyúttal az országos tekintély ál-
landó biztosításának óhaja sugalmazta. 

VI. 

Pollák János. 
Szerk. 1861—18G3. 

Szül. 1824. február 26-án Dunaföldváron, j mint 
pécsi kanonok 1884. dec. 1. Hittudományt, mint pécsi 
kispap, Pesten tanult. Ugyanitt nyert 1845-ben dok-
tori babért a hittudományból. Áldozópappá 1846. 
szept. 19-én szentelte fel Scitovszky pécsi püspök. 
Eleinte a püspöki udvarban nyert alkalmazást. 1849-
ben a Szentirásmagyarázat, 1555-ben a Ker. erkölcs-
tudomány és a Lelkipásztorságtan tanára lett Pécsett. 
A pesti egyetemen 1858-ban nyert tanszéket az 
ó-szövetségi szentírási tanulmányok szakából. Pollák 
János első idejében a simulékony és szellemes tudós 
szerkesztő első tette hódoló elismerés volt a szer-
kesztéstől visszalépett Somogyi iránt, ki «önfeláldo-
zással» vívta a nagy harcot s ki a tudománynak «egy-
könnyen fel nem található teljét birja». Pollák szer-
kesztősége egyébiránt átmenet volt Palásthy Pál szer-
kesztőségének tüneményszerű idejébe. A«Religio» alatta 
csinos, szellemes, tudományos olvasmányt nvujtolt. 
Alig indult meg az első kath. napilap, a «Religio» mun-
kásai köréből felhangzott a kívánság az ügy fejlesz-
tése iránt. K. A. (Kubriczky András) az esztergomi 
főmegyéből «a nép számára» politikai hetilap kiadá-
sát sürgette. Klampaczky Alajos fölvetette az eszmét, 
hogy Budapesten a legjobb egyházi szónokokat kel-
lene összefüggőleg, egymásután felléptetni. Ez idítvány 
hatása alatt tartotta Pollák az egyetemi templomban 
Renan ellen konferencia-beszédeit. Valamint a Zalka 
idejében 1858-ban tartott esztergomi, úgy az 1863-ban 
tarlóit kalocsai tartományi és pécsi egyházmegyei 
zsinatok a «Religio»-nak még 1848. előtt megkez-
dett fejtegetései, esengései és tervezéseiből fejlődtek ki. 

VII. 

Palásthy Pál. 
Szerk. 1864—18(57. 

Született 1825. március 29-én Magyar-Izsépen, 
Zemplénmegyében, j Esztergomban 1899. szeptember 
25-én, mint fölszentelt püspök. Hittudományt Pesten 
tanult. Áldozópappá 1848. június 10-én szentelték 
fel. Doktori diplomát a szent Ágostonról nevezett 
bécsi fensőbb papnevelőintézetben szerzett. Első cikkét 
a «Religio»-ba, mint a kassai papnevelőintézet lelki-
igazgatója, 1850-ben írta «Hivatás és irány» címmel. 
Ekkor még fiatal pap volt, de már öreg bölcseséggel. 

Palásthy Pál idejében érte el a «Religio» az 
izgalmas életnek tetőpontját. Oly szenzációval, mint 
Palásthy, katholikus lapban nálunk még nem dol-
gozott senki. Sok, sok fényes tulajdonsága képesítette 
őt erre; a körülmények pedig valósággal kénvszerí-
tették őt a katholikus ébresztés villámlás és meny-
dörgésszerű kezelésére. Úgy állott ő kortásai köze-
pette, mint valami szent atya és próféta, a kinek az 
ég sok mondani valót adott a lelkébe, úgy a maga 
kora, mint az utókor számára. Ez a tüneményszerű 
ember egészen theologus, és csak theologus volt. Eles 
itélő tehetsége mélyen behatolt a multak értelmébe 
és a jövendők előrelátásába. Irálya tenger volt, mely-
nek minden csepje klasszikus : vagy patrisztikai idézet, 
vagy eredeti aranymondás. A változhatatlan isteni elvek 
magaslatáról, midőn, mint a «Religio» várfokára állí-
tott őrszem, Magyarországot a dekatholizáció útján az 
elkereszténytelenedés örvénye felé látta végzetes követ-
kezetességgel sodortatni, gondviseléses emberek szo-
kása szerint nagy elhatározásra tökélte el magát. 

Palásthy működése a «Religio»-ban tulajdon-
képpen két szerepkörre oszlik. Az elsőben ő maga 
tűzte maga elé a célt; a másodikban változha-
tatlan tények szabtak eléje teendőket. Amabban a 
körben kezdte, emebben végezte szerkesztői pálya-
futását. 

Mit tűzött ki Palásthy maga elé célul ? Azt, hogy 
a dekatholizáció, az ország elkereszténytelenítésének 
ősi partokat elmosó folyását megállítja és az országot 
a keresztény haladás medrébe tereli vissza. Óriás, 
emberi erőt felülmúló feladat. Miféle eszközt választott 
céljának elérésére? Azt, hogyl . a katholikus papságot 
Magyarországban «acies bene ordinatá»-vá szervezi, 
2. egy táborba gyűjti össze a katholikus értelmiség 
ezreivel, 3. a katholikus hivő nép millióival egyetem-
ben. Mind a két előbbi számításában csalódott; a 
harmadikig el sem jutott. 

Mikor szerkesztésének első napjaiban valaki föl-
vetette az eszmét, hogy Palásthy közölje a «Religio»-ra 
előfizető papok neveit, hadd lássuk, hány pap mutat-
kozik hajlandónak az országos dekatholizációval 
nyíltan és határozottan szembeszállni, Palásthy csak 
ennyit felelt: «In terra deserta, invia et inaquosa». 
Erre a szebényi levelező, «hogyan lehet ez, mondá, 
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hiszen püspök atyáink a jó lapok, különösen a «Religio» 
hozatását és olvasását többször ajánlották — és mégis 
in terra deserta!» Ekkor mondá Palásthy, saját küz-
delmes szerkesztőségének sorsát mintegy előre meg-
jövendölve : «A közös nyomor majd összehajt ben-
nünket». De nagy lelke nem birta el, hogy a fenye-
gető veszedelem elkerülésének lehetőségére is rá ne 
mutasson egyúttal. «Csakhogy, úgymond, nem volna-e 
jobb, hogy az egység — mentsen?» 

A katholikus értelmiségre való számításában 
Palásthyt nem csekélyebb csalódás érte. «Elcet farag-
nak, úgymond. Hallottuk mondani : van religiójuk, 
nem szükséges azt hozatniok». Üres fejből szakadt 
léha szójáték! Jóravaló röstség, könnyelműség, meg-
gondolatlanság. Ez vonta ki Magyarországot Palásthy 
lángszellemének hatása alól. 

E közben Gabányi Tamás c. kanonok, szepsii 
alesperes egy oly katholikus politikai nagy lap «ala-
pításának» eszméjét újította fel a «Religio»-ban, a mely 
«mindenki áldozatával» megalapítva «édes mind-
nyájunkélegyen, aképpen, hogy irányára befolyjunk, 
csak úgy, mint pénzünk kiadására befolyásunk nem 
mellőzhető», a mely országos katholikus adakozásra 
alapított «nagy lap» tehát ennélfogva «független legyen 
bár a legvallásosabb és legtiszteltebb egyén személyes 
körülményeitől». (Religio, 1865. I. 259; 260. 1.) 

Ennek az indítványnak Palásthy Pál részéről 
való pártolása Lonkay Antalt, az «Idők Tanuja» 
tulajdonos-szerkesztőjét, a ki nem osztozhatott ugyan 
Palásthy lángeszének prófétai előrelátásában, de 
gyakorlatias felfogásban és eljárásban a nagy idea-
lista professzornak elejébe tudott vágni, arra a 
gondolatra vezette, hogy a tulajdonában levő első 
katholikus napilap «segélyezésére» országos moz-
galmat indít. Négy kath. előkelőség, ú. m. Károlyi 
István és Cziráky János grófok, Bíró László és Szabó 
József kanonokok írták alá a felhívást, mely a püspöki 
hatóságok útján minden plébániának megküldetett. 
A segélyezés 3 évre 100 vagy 50 frlra szólott. 

Erre, habár Palásthy Pál lapjában kijelentette, 
hogy ő ezt a segélyre való felhívást nem tartja «sem 
összeköttetésben, sem ellenkezésben» levőnek a tervbe 
vett «nagy lap»-pal; hogy ő «a nemes felhívok sze-
mélye és testvérei határozatjainak szabadsága, keb-
leink nyugalma iránti tiszteletből, e tárgyról (bár a 
felhívás szövegének egyik alineája őt igen érinti) 
a folyó félévben» a «Religio»-ban «hallgatni» akar 
(Religio, 1865. I. 232. 1.) : az «Idők Tanujá»-ban, az 
apostasia meredekének széle felé közeledő Bodnár 
Zsigmond, kivált pedig Zoványi (Jánoska) Mihály 
részéről, minősíthetetlen személyi támadások jelentek 
meg Palásthy ellen. Erre azután a XIX. század 
magyarországi hitéletében kitört egy igazán páratlan 
tollharc, mely azonban sem az «Idők Tanúja» tekin-
télyét nem emelte, sem a tervezeti országos tekin-
télyű «nagy lap» alapítására nem vezetett. 

Ez volt Palásthynak első szerepköre. 

Nemes és nagy léleknek bizonyult be, kihez 
előrelátásban hozzáfogható ember nem merült fel a 
szemhatáron. Látnoki ítélete ebben az ügyben, előre 
kijelentve, ez volt: «Stabimus omnes ante tribunal 
Christi; így állunk, így szólunk; semmiről, mi lesz, 
mi nem lesz, felelősek nem leszünk».. . A tervezett 
«nagy» lap, «ha — tíz, ha húsz esztendőre vissza-
esik, ha több áldozatba fog kerülni, nem lesz a mi 
számadásunk». 0 megtette a maga kötelességét. Nem 
tehetett róla, hogy kora meg nem értette őt. 

Második szerepköre 1866. II. felében kezdődött. 
Híres «Havi Szemlé»-inek azidőszerinti elsejében éles 
boncoló kés alá fogta az 1848-iki végzetes szellemi 
kórságot magában hordozó vallási törvényt. Itt hang-
zott fel legelőször a kath. sajtóban a «revízió». Itt 
adta, illetve ismételte Palásthy az «autonómiának» 
a «Beligio» részéről már48-ban megadott rövid, vál-
tozhatatlan meghatározását, midőn kimondá, hogy 
kath. autonomia annyi, mint a mi «államfelőli függet-
lenségünk». Itt kiáltotta végig az országon a vesze-
delmet, mely abban rejlik, hogy «katholikusaink 
nagy része a nemkatholikus folyamban úsznak, a 
kath. egyház állami, tái'sadalmi érdekei ellen sza-
vaznak». 

Mindezekből világosan kitűnik az, hogy Palásthy 
magától is talált volna lapja számára tárgyat és 
munkateret továbbra is. Időközben azonban, «48 reví-
ziója nélkül», visszaállították az alkotmányt. A magyar 
szabadelvű «kulturharc» görgetege el kezdett gurulni. 

Az első alkotmányos vallásügyi miniszter, hires 
1867-iki leckéztető, sőt fenyegető levelével Simor 
János hercegprímáshoz, megindította a protestáns 
ízű laicizáció gigászi fúrójának gőzerővel hajtott for-
gását az egyház hierarchikus sziklaalapjába. Megin-
dult az autonomiai mozgalom. Kezdetét vette a 
katholicizmus és liberalizmus eggyé olvasztására a 
végzetes sisyphusi munka. 

A kiáltó képtelenség megakadályozására Palásthy 
megtett mindent. Eötvös báró kath. «vallásügyi leve-
lét» Palásthy, korának theologiai oraculuma, izzé-porrá 
zűzta össze. A rengeteg polémia csaknem negyed-
évig tartott. 

És mi lett a vége? 
Az, hogy Palásthy kénytelen volt belátni, misze-

rint a liberalizmus és katholicizmus összeolvasztá-
sára irányuló sisyphusi munka képtelenségének dia-
dalmas előzetes megértetése a maga részéről, az 
adott körülmények között, mikor épp a főtényezők 
nem akartak hallgatni rá, szintén sisyphusi munka. 

Visszalépett tehát nemcsak a szerkesztőségtől, de 
egyáltalában a közéletben való minden nyilvános 
szerepléstől. Hagyta a vizeket az összezavarodás, 
az utólagos vagyis késő megértetés malmára folyni. 

A többit, utólagosan, tanári magánéletének csen-
des nyugalmában, megírta, maró kritikával, ő maga, 
1868. május hó 5-én kelt «Emlékül és igazolásul» 
cimű utóiratában. Amit megjövendölt, annak lényege 
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csakugyan bekövetkezett. Palást by elviekben kiválóan 
éleslátó és hajlíthatatlan, személyiekben és helyzetiek-
ben néha tekintetet nem ismerő, kíméletlen vala; 
de mindig csak jót akart. Magyar irálya, úgyis mint 
irály, úgyis mint magyarság, egészen különálló : 
unicum. 

VIII. 
VIII. Pollák János. (Másodízben.) 

Pollák János második ideje 1808-ban és 69-ben, 
úgy mint az első, átmeneti jellegű volt. Abban azon-
ban nincs igaza Palásthy utóiratának, mintha a 
tudós és szellemes Pollák «a napi kérdéseket kerülve 
(csupa) érdektelen dolgokat írt (volna) potomban». 
Nem kerülte ő a napikérdéseket, sőt «Alaprajz» cimű 
bevezető nyilatkozatában, a melyben mindenek előtt 
Palásthy érdemeit méltatta, dicsérve «mély és terje-
delmes tudományát, fáradhatatlan munkásságát, tör-
hetetlen erélyét», azonnal belefogott a napikérdések 
okos és tapintatos megvitatásába. Jelezte azonban a 
Palásthyétól elütő modorát és eljárását is egyúttal. 
«A ki, úgymond, az életre hatni akar és a viszonyokra 
befolyást óhajt gyakorolni: az életet, a viszonyokat 
úgy kell tekintenie, a mint vannak; különben az 
ideált kellő alap nélkül keresi és minden fáradal-
mainak dacára a levegőt verdeli inkább, mint a 
valónak tesz szolgálatot». Annyi igaz, hogy Pollák 
magát új utak nyitásában, új meder ásásában nem 
igen törte; ment a merre a többi; ezek pedig, tud-
juk, akkoriban «ibant qua poterant». Ő feladatának 
tartotta elfogadni «összes egyházi, társadalmi viszo-
nyainkat, úgy a mint vannak». Ezzel a Palásthy 
nyugtalan idealizmusát keresztező nyugalmas realiz-
musával Pollák, ugyancsak bevezető szózatában, 
békére intette a kath. sajtó munkásait maguk között 
és sürgette «a világi katholikusok bevonását a kath. 
közös érdekekbe» ; kikelt az oly «udvaronc» papi 
alakok ellen, kik paptársaik előtt úgy lépnek fel, 
mintha egy-egy püspöki rendelet «inkább tőle, mint 
a megye fejétől származnék». Látni való tehát ebből 
is, hogy Pollák csakugyan nem kerülte a napikérdé-
seket és igen érdekes tárgyakat fejtegetett lapjában, 
annál is inkább, mert már feltartóztathatatlanul meg-
indult az autonomiai kérdés megoldására irányuló 
mozgalom, melynek lebonyolításában Polláknak nem-
sokára, mint az első autonomiai kongresszus egyik 
jegyzőjének, igen tevékeny rész jutott. Bár Fogarasy 
Mihály erdélyi püspök az 1868-iki erdélyi kath. 
státusgyűlésen óva intett mindenkint «az egyházi 
hatalom feletti (papi és világi) osztoszkodás ver-
sengésétől», mégis megtörtént, magában a «Reli-
gio»-ban, az a hallatlannak mondható eset, hogy 
a többi között Pollák sima keze alatt, még a 
jó theologus hírében volt Bacsák Imre tollából is, 
cenzúra nélkül átsiklott az a gyanusértelmű nyilat-
kozat, hogy a hierarchia ma már nem elég az egyház 
képviselésére. 

1869. október 1-ével Pollák János a szerkesztést 
«ideiglenesen» Cselka Nándorra bízta, maga pedig 
Budapestről, mint pécsi kanonok, Pécsre tette ál 
lakását. Cselka Nándor az okt. 27-iki számban már 
kihagyta a szerkesztés jellegzésből az ideiglenességet, 
így végződött Pollák második szerkesztőségének az 
ideje. 

IX. 
C s e l k a N á n d o r . 

Szerk. 1870—1872. dec. 31. 

Született 1834. júl. 10-én Vámos-Mikolán Hont-
megyében. 7 Budapesten mint fölsz. püspök és első 
budapesti érseki helytartó. Mint kispap emericanista 
volt Pozsonyban. A gimnázium VII. és VIII. osztályát 
Nagyszombatban végezte. A hittudományt tanulni 
Bécsben kezdte, de Pesten végezte. 1857. júl. 27-én 
szentelte föl áldozó pappá Scitovszky prímás. 1858. 
óta állandóan Budapesten káplánkodott. Jó szónok 
és ügyes tollú iró hírébe jutott. Mint a «Religio» 
szerkesztőjét, Cselkát, IX. Pius pápa 1871-ben külön 
apostoli brévével és 1882-ben pápai titkos kamarás-
sággal tüntette ki. 

Cselka Nándor idejében (1870,71,72.) eleinte ügy 
látszott, mintha a lapnak egyetemi tanár kezéből buda-
pest-külvárosi káplán kezébe való kerülése a lap ér-
tékének, erejének, szóval tekintélyének siilyedését 
jelentené. A felületes gondolkodásra a csalódás pilla-
natai azonban csakhamar bekövetkezének. Cselka Nán-
dor régi, nagyrabecsült dolgozótársa volt a «Re-
ligio» tudós szerkesztőinek, különösen Palásthynak. 
Azonfelül az egész országban hirneves budapesti 
esperesi kerület papsága előtt a kerületi jegy-
zőség elismert tekintélyéig emelkedett vala. Rá-
adásul, szerencsés tapintatossággal, ő az egyéni 
szerkesztés módját, melyet nagynevű elődei im-
ponáló erejükkel folytattak, a maga idejére átvál-
toztatta egy nemére a kollegiális szerkesztésnek. 
Vagyis ő az egyetem hittudományi karából két 
kiváló főmunkatársat vett maga mellé, Hornig 
Károly dr. bárót és Stanczel Ferenc drt, kikkel több-
ször, úgy látszik hetenkint, tanácskozásokat tartott 
az események és teendők fölött. E tanácskozásokra 
való összejöveteleknek én, mint ifjabb tanulmányi 
felügyelő a közp. papnevelő intézetben, nem egyszer 
szemtanuja voltam. Szép egyetértés uralkodott kö-
zöttük, mert mind a hárman csaknem iskolatársak 
valának (kettejük egészen), a közp. papn. intézetben 
s a hittudományi karban. 

Ily körülmények között Cselkának Palásthy 
idealizmusától áthatott, szerény, de fáradhatatlan 
munkásságát csakhamar fölmagasztalta az Isten. Az 
ő idejébe esett első autonomiai kongresszus radikális 
töredékének kihágásaival szemben a «Religio» hagyo-
mányos korrekt szellemmel és hajlíthatatlan szilárd-
sággal védte a katholikus vallás isteni elveinek és szer-
vezetének épségét és tisztaságát. Mikor pedig a vatikáni 
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zsinaton a pápa legfőbb tanítói kiváltságának ünne-
pélyes határozatban való kihirdetésére került a sor, 
a definíció állítólagos időszerűtlenségének ködében 
való általános elmerülés közepette oly erővel és 
lelki fensőbbséggel hirdette és védte a «Religio» 
Magyarország sajtója körében a pápai tanítóhatóság 
dicsőségét, hogy a bekövetkezett definíció után az 
egész magyar katholicizmus odasimult a «Religio» 
rendíthetetlen katholikus hithűségéhez és eggyé vált 
ennek a lapnak, a támolygás idején lenézett és mel-
lőzött, tántoríthatatlan hitével és álláspontjával. Kapott 
is a szentséges atyától, IX. Pius pápától, Cselka olyan 
elismerést, a minőben segédlelkész aligha részesült 
valaha. «Perge alacriter! Praeliare praelia Domini!» 

Ezzel a pápai szózattal zárjuk le ezeket a 
reminiscenciákat. 

Ok, az elhunyt szerkesztőelődök Isten irgalmá-
ban már nyugosznak. Nekünk, élőknek, örökségül 
azt a kötelességet hagyták, hogy — kiki a maga 
módja szerint — harcoljuk tovább «az Úr harcait!» 

Breznay Béla dr. 

Májusi képek-

Szép Május! Virágoknak gyönyörüséggel-teljes 
hónapja! Mily epekedéssel várunk! Hogy eltűnőd-
tünk: milyen leszen arculatod? Mosolygásod nem 
rejteget-e kegyetlenül fagyos ridegséget? Hidegséget, 
a mivel egyszerre, talán egy virradó csillagos éjsza-
kádon leperzseled a virágpompában, duzzadó rügyek-
ben ékeskedő növényzetet. 

Mert, mondogatják jó öregjeink, mintha te más 
voltál volna régen. Ama bizonyos «régen». Más 
Napod sütött az égen. 

De hiszen az a «régen» minden nemzedék szá-
mára elkövetkezik. A generációk megújulnak, de a 
természet marad. Mindig marad. A természet nem 
csal, hanem az emberek csalódnak. 

Jobb idők voltak. Miért? Mert az emberek mil-
liói közül sokkal többen és jobban és mélyebben 
tudták megérteni és átérezni a te szépséges szépsé-
gedet, virágos Május. 

Mikor abban a jobb korban az élet Májusát az 
ifjúság lelke tisztább örömökben élvezte és töltötte. 
Mikor a munkás ember a természet munkáját meg-
értette. Mikor a gazda a mezők beszédét meghall-
gatta. Tudta, hogy a természet Isten kegyelmének 
képmása. Virág volt valójában a magyar ifjúság. 
A nemzet életében minden Május hervadását új 
Május, új világ váltotta föl. 

Ime, jönnek más idők. Vagy talán más emberek. 
Mikor a Május annyi és annyi sivár, elbódított lélek 
előtt veszteni kezdi varázsát. Meleg napsugár helyett 
hideg önzés. Virágos tavasz, életre keltő öröm-remény 
helyett haragos gyűlölet. Nemzeti dal, szivet fogó 
dal, kokárda, háromszínű zászló helyett — vörös 
lobogó. Világpolgárinduló. Az áldott naptól gyújtott 

biztató pir helyeit — a gyűlölettől gerjesztett tüzek 
lángjai vörösödnek szét társadalmunk egének tájain. 

* 

Azt hirdetik, hogy az ébredő természet «világ-
szabadság»^ hívja, sőt lázítja az embert. A prole-
tárt. Hogy Petőfi, a természet lángeszű költője, 
világszabadságért és nem hazájának szabadságáért 
sóvárgott, vérzett. 

Beh jó, hogy a természetre hivatkoztok. Az is 
szöges ostorotok lészen, hogy Petőfit idézitek. Szel-
lemét hívjátok koronatanuként. 

Hát jól van! A fogalmak mai zűrzavarai között 
meneküljünk a természethez. Ez nem bánt. Nem 
gyűlöl. Meghallgat. Nem irigykedik. A legtürelmesebb, 
legtapasztaltabb tanító. Az erdő fakadása hív hát. 
Magához ölel. Rejtelmes suttogása elringatja földúlt, 
kifárasztott lelkünket. Levegője acélosít. Egyszerre 
gyógyít agyat, szivet és ideget. A természettel való érint-
kezés talán lecsendesít. Megszelídít. Értelmet világosít. 

Lássátok hát a természet változatait. Tájait. Minő 
bölcsesség, szépség volna abban, lia minden lomb, 
minden ág egy és ugyanazt a virágot, gyümölcsöt 
termelné? Ha az erdőket mindenütt egyfajta állatok 
laknák ? A levegőben is csak egyféle madarak röp-
ködnének ? Ha a hegyek és völgyek mind egy tago-
zatba olvadnának? De tagadhatjátok-e, hogy a ter-
mészet minden állatfajának, minden növényének, a 
hegyek, folyók minden alakulásának megvan a maga 
természetes hivatása? Hát a józan magyar észjárásnak 
oly kemény dolog lenne megérteni, hogy hasonló 
módon minden nemzetnek, minden földdarabnak, 
a mit hazának nevezünk, különleges célja, hivatása 
van? Ezt a különleges munkát, hivatást viszi aztán 
az emberiség közös, egyetemes hivatásába, tökélete-
sedésébe, hogy így a világszabadságot is előbbre 
vigye, eszményi magaslatra emelje. 

A világszabadság, a világpolgárság tágabb fo-
galma mellett tehát van nemzeti szabadság is. Van 
nemzeti polgárság, mint az édes szűkebb otthon a 
szülőföld mellett. Van haza, van nemzet, melyhez 
lüktető vérünk és szerető lelkünk tartozik. 

* 

Petőfit idézitek? Petőfi szellemét hívjátok? Petőfi 
nem harcolt, nem dalolt a józan gondolkodás ellen. 
Ő filozófus is, nemcsak költő. Az ő lánglelke át-
érezte a nagy világszabadságot. De agyában, szivében, 
akaratában első helyet biztosított hazájának, nemze-
tének. Az ő óriás képzelnie királyi sasként mérte 
át az egész világot. A nagy földtekét. De gyönyör-
iltasan, remegő vágyódással visszatér ide, az arany-
kalászos Alföldre.. . A hömpölygő Duna és kanyargós 
Tisza közé. És mikor hazáját akarja mérlegelni, 
képzelnie szinte szertelenségbe esik szive-lelke forró, 
izzó kohójától, dalolván: 

Ha a föld Isten kalapja, 
Ugy hazánk bokréta rajta. 

* 
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Lám, lám, mire tanította a nagy, a hatalmas 
világ-, de minden izében magyar költőt — a ter-
mészet. És Petőfi meghalt — hazájáért. 

De jöjjetek csak velem még egy kicsit tovább 
a természet tájain. Virágos Májusnak ú t j a in . . . A ter-
mészet megtaláltatja velünk azt a másik nagy lakó-
ját a léleknek: a bitet. A végtelenségnek, a halha-
tatlanságnak nagy örökségét. Hit és honszerelem 
egymás keblén nyugszanak. 

És beszéljen nektek egy másik nagy költő. Nem 
a mienk. Világköltő, de ő is egy derék nemzet nagy 
poétája. Burnsz Róber t . . . 

— Vannak nekem — úgymond — némely 
kedves virágaim. Én ezekben végtelenül különös 
gyönyörűségemet találom. Es? Sohasem tudom a 
magányos gerle bugásait, a vadludak hangos kiabá-
lásait hallgatni, hogy bizonyos és különös meg-
indultság, vágyódás ne vegyen rajtam erőt. Mond-
játok meg, minek tulajdonítsam ezt az én lelki álla-
potomat? Egy darabja lennénk csak a munka nagy 
gépezetének? És magunkba vennők az esetleges be-
nyomásokat? Vagy ez a lelki hullámzás, megindult-
ság, ez a vágy a fellegeken túlra a munka kínjai 
közt is azt bizonyítják, hogy van bennünk valami, 
a mi fölemel a föld göröngyein? Mit gondoltok? Én 
a magam részéről meghajlok a félemletes és nagy-
szerű igazságok előtt. Van Isten ! A ki mindent, ezt 
a pompás, tavasztól duzzadó földet is alkotta. S az 
ember anyagtalan, halhatatlan részét is és a bol-
dogság és kín világát a halálon és síron túl is. 

Igy í r . . . a világköltő. 
* 

Virágos Május előalkonyakor templom felé siet 
a hivő nép. Isten házában is a fölébredt, a kibonta-
kozott tavasz mosolyog. Zöld lombozat, virágfüzér 
díszíti az oltárokat. Az orgona messze búg. Oh ennek 
az orgonának szive, lelke, ajka, beszéde van. Örül, 
sir, panaszkodik, fölzokog, vigasztal és csendesít. Az 
ének hullámai betöltik a templom boltiveit.. . 

És te, proletár barátom, talán megállasz a szent-
egyház ajtaja előtt. És fölfakad, fölébred talán lel-
kedben egy szép Májusnak, ifjúságodnak virágos 
emléke. . . Lecsüggeszted aztán fe jed . . . hogy ma 
hitetlen vagy. . . 

Ki tépdeste meg lelkedben a hit virágait ? A kor ? 
A világpolgárság ? 

Hallgatsz ? 
Es mit adott helyette? 
Sivár, Május nélkül, virág, remény, hit nélkül 

való életet. Bodnár Gáspár. 

Salamon ódái. 
Az apokrif irodalom legújabb szenzációja a 

Salamon-ódák felfedezése. A ki a bibliai tudományo-
kat s a régi zsidó és keresztény irodalmat egypár 
évtized előtt tanulta, egyáltalában nem érti a mai 

apokrif-kutatás nagy fontosságát. Régebben néhány 
bibliautánzó munkát értettek apokrifek alatt, melyek 
a bibliai történetet jámbor, néha épen együgyű me-
sékkel bővítették, sőt részben eretnek tanok terjesz-
tésére készültek. Ma az apokrif irodalom egészen 
más, sokkal komolyabb dolog, a vallástörténelem-
nek és a kereszténység eredetének a biblia mellett 
kétségkívül legfontosabb okirattára. Az újabb kuta-
tások igen sok apokrif könyvet hozlak napfényre a 
régi könyvtárak és lomtárak porából, sőt egyptomi 
sirok kamráiból ; azonkívül előkerültek az őskeresz-
ténységbe visszanyúló keleti szekták régi fordításai, 
melyekről néhány évtized előtt senkinek fogalma 
sem volt. Azonkívül sok régi kézirat és fordítás fel-
fedezése kiegészítette és megvilágította a már előbb 
ismert apokrifek szövegét. 

Az így összegyűjtött anyagból kitűnt, hogy már 
a kereszténység előtt a zsidóknál, Krisztus után pedig 
zsidóknál és keresztényeknél, a bibliához hasonló, 
néha és néhol vele egyenlő tekintélyű irodalom vi-
rágzott, melynek tárgya volt a szent történelem, a 
világvég és túlvilág., az erkölcstan, sőt néha a kez-
detleges természettudomány és földrajz is. E köny-
vek nem annyira csaló szándékkal, mint inkább az 
akkori idők irodalmi divatja szerint sokszor a bib-
liai ókor hires embereinek neve alatt kerültek for-
galomba. Nem csupán a biblia rossz utánzatai —• 
bár ilyenek is akadnak, — hanem az újabb bibliai 
könyvekkel egykorú, az Újszövetségnél részben régibb 
művek, a Krisztus előtti két századnak és a keresz-
ténység első századainak, a zsidó és görög szellem 
egymásrahatásának, a vallások Nagy Sándor utáni 
összekeveredésének (theokrasia), melyből az evolu-
cionizmus a kereszténységet is származtatja, fontos 
emlékei. Az ószövetségi vallás újabb fejlődését és 
magát a kereszténység eredetét hátulról és oldalvást 
világítják meg, az újabb bibliai könyveket, kivált az 
Újszövetséget igen sok pontban megmagyarázzák, 
sőt sokszor egészen új fényt vetnek rájuk. Ily mó-
don az apokrifek a bibliának, ha nem is dogmatikai 
tekintélyre nézve, de irodalmi szempontból társ-
könyvei, azon eszmevilágnak, melyben a biblia és a 
kereszténység született, bibliamelletti emlékei, a val-
lásfejlődésnek és a kereszténység előkészítésének tör-
ténelmi okiratai. 

Sőt a modern evolucionista theologia tovább 
megy : beviszi a darwinizmust a bibliai irodalom-
történetbe s az apokrif irodalmat tekinti a szentírás 
palaeontologiájának. Miként a darwinizmus szerint a 
föld régi korszakaiban keletkezett fajok közül az 
életképesek és célszerűek fennmaradtak, a többiek 
pedig elhullottak és kihaltak, ép olyan szelekció útján 
maradtak fenn és jutottak a kánonba, állítólag a 
szent könyvek is. Már a régi zsidóknál, de kivált a 
valláskeveredés korában, úgy Palesztinában, mint a 
szétszórt zsidóság körében egész sereg vallási, lilo-
zofiai, erkölcstani, történelmi és más könyv jött 
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létre, melyek néha joggal, többnyire azonban jog-
talanul a zsidó történelem nagy alakjainak nevéhez 
fűződtek. Ezen irodalom szine-java, illetőleg az, a mi 
a zsidó, majd pedig a keresztény egyház felfogásá-
nak és céljainak megfelelt, lassankint a szent köny-
vek sorozatába, a kánonba került és fennmaradt ; a 
többi a használatból kiszorult és részben feledésbe 
ment, részben az egyház által kiirtatott s legfeljebb 
félreeső keleti országokban vagy eretnek felekezetek-
nél maradt fenn, míg az újabb kutatás azokat, mint 
a geologia a föld mélyéből a kihalt fajokat, nap-
fényre hozta. Ez utóbbi az apokrif irodalom. 

Ilyen régi, elveszett, de újabban a feledés porá-
ból előhúzott művek Salamon ódái is. 

Már az apokrif könyvek régi jegyzékei : a Ps. 
Athanasius-féle Synopsis (VI. század) és a Nicephorus-
féle stichometrikus kánon (IX. század), az antilego-
menák közt említik Salamon zsoltárait és ódáit. 
Lactantius (a IV. század elején) szent könyvek tár-
saságában említi Salamon 19. ódáját, melyből egy 
Mária szüzességére vonatkozó helyet idéz.1 A Pistis 
Sophia cimű III. századi (kopt nyelven fennmaradt) 
gnosztikus könyv bibliai zsoltárok közt Salamon öt 
ódáját (1. 5. 6. 22. 25.) egész terjedelmében idézi.2 

A középkorban Salamon zsoltárai és ódái elvesztek; 
azonban a zsoltároknak több kézirata került nap-
fényre az utóbbi három században ; de az ódákból a 
legújabb időig csak a Pistis Sophia öt kopt ódája és 
Lactantius idézete volt ismeretes. Alig két év előtt 
azonban Rendel Harris meglepte a világot Salamon 
42, illetőleg 40 ódájának közrebocsátásával, melyeket 
egy Tigris-vidéki 3—400 éves szír kéziratban talált. 
Ebben az ódákat követi az ismert 18 Salamon-féle 
zsoltár. Különben a kézirat csonka, melyből a kél 
első óda és a harmadik eleje hiányzik; de a hiányzó 
első óda megvan a Pistis Sophiában. Erről a gyűj-
teményről két év alatt már egész irodalom kelet-
kezett.8 

A vita főleg az ódák szerzője és kora körül 
forog s ezektől függ természetesen a könyv jelentő-
sége is. Maga Rendel Harris a könyvet zsidó-keresz-
tény műnek tartja, de a zsidósághoz még nagyon 
közel állónak, sőt megengedi, hogy talán egy-két 
tiszta zsidó óda is van benne. Lehet, hogy még az 
apostoli korban készült, vagy nem sokkal később 

1 «Infirmatus est uterus virginis, et aceepit fetum et 
gravata est, et facta est in multa miseratione mater virgo.» 
Instit. IV. 12,3. 

2 Schwartze et Petermann, Pistis Sophia. Berolini, 1851. 
114. skk. Carl Schmidt, Die Pistis Sophia. Leipzig, 1905. 
73. skk. 

3 Rendel Harris, The Odes and Psalms of Solomon. 
Cambridge, 1909. Harnack, Ein jüdisch-christl. Psalmbuch 
aus dem 1. Jahrh. (Texte und Untersuchungen, 35. Bd.) Leip-
zig, 1910. Spitta, Zeitschr. f. neutest. Wiss. 1910. 193. és 
290. 1. Wellhausen, Gotting, gel. Anz. 1910. 629—641. 1.— Gun-
kel, Zeitschr. neut. Wiss. 1910. 291—328. — Labourt és Batif-
fol, Revue biblique. 1910. 483—500. és 1911. 5—59. stb. stb. 

legalább részben valószínűleg az I. ker. század végén 
(A 42. óda szerinte valamivel újabb.) Harris és mások 
az ódák egyforma jellegéből és közös kifejezéseiből 
azt következtetik, hogy azok talán egy-két kisebb 
adalék vagy toldalék kivételével egységes művet 
alkotnak s egy szerző, legalább egy iskola művei. 
(Harris szerint a 19. és 42. óda, melyek a többitől 
elütnek, adalékok.) Viszont Harnack azt vitatja, hogy 
az ódagyüjtemény alapszövegének szerzője palesz-
tinai vagy szíriai zsidó misztikus (de nem aszkéta), 
a ki Kr. e. 50. és Kr. u. 67. év közt írt. (Harnack 
azt gyanítja, hogy therapeuta vagy ehhez hasonló 
volt.) Ennek művét később a palesztinai keresztény 
hitközség átvette, keresztény szellemben átdolgozta 
és a történelmi Krisztusra vonatkozó célzások-
kal bővítette Kr. u. 100. év körül. Hasonló 
dolog történt a Tizenkét patriárka végrendelete 
cimű apokrifnél.) A dolog lényegében Harnack 
nézetéhez csatlakozik Cheyne és Spitta. Ellenkező-
leg Wellhausen, Gunkel, Batiffol és mások az ódák 
keresztény eredetét védik, bár arról vitatkoznak, 
hogy a szerző orthodox-keresztény-e, vagy valami 
felekezet hive. Gunkel szerint zsidó-gnosztikus, kinek 
műve a gnózisnak nem tanait, hanem «vallását», azaz 
belső életét, misztikáját tárja föl. 

Véleményünk szerint az ódagyüjtemény határo-
zottan keresztény mű. A zsidóság történetével és 
nemzeti életével nem törődik, a mózesi törvényt nem 
is említi, a szertartásokról hallgat, Mózest, Dávidot, 
Izraelt nem említi. Ellenkezőleg tele van keresztény 
fogalmakkal, mint alább látni fogjuk s az új és álta-
lános kinyilatkoztatás felett örvendez. A mi pedig 
benne nem határozottan keresztény, az legalább is 
közömbös, vagyis lehet akár zsidó, akár keresztény. 
A zsidó alapszöveg és keresztény adalékok külön-
választására nincs elég ok s Harnack ebbeli kísérlete 
nem sikerült. O maga is elismeri, hogy a szétválasz-
tás nehéz és bizonytalan és hogy némely ódák hatá-
rozottan keresztény művek (pl. a 19. 27. és részben 
a 42.), sőt hogy még a zsidó alapiratban is feltűnő 
sok keresztény gondolat van. Ha pedig a szövegben 
bizonyos szakadozottság és széthangzás észlelhető, 
annak oka a szöveg romlottsága és a fordítás gyarló-
sága lehet. Nem tagadom azonban, hogy a szerző 
talán itt-ott régibb zsidó zsoltárokból ollózgatott. 

Abban sincs igaza Harnacknak, hogy az ódák 
(legalább azok egy része) feltételezik a jeruzsálemi 
templom fennállását. Harnack a következő helyekre 
hivatkozik: «Senki sem változtatja meg szent helye-
det, Istenem, senki el nem cserélheti és máshová 
nem helyezheti azt, mivel nincs hozzá hatalma. Mert 
te határoztad meg szentélyedet, mielőtt helyeket 
teremtettél s a régit nem szabad elcserélni azokkal, 
melyek nála újabbak.» (4. óda.) «Patak eredt, mely 
nagy és széles folyammá növekedett, mindent el-
árasztott, lerombolt és a templomhoz hordott.» (6. óda.) 
Az előbbi hely Harnack szerint a jeruzsálemi tem-
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ploni mellett, vagy helyett más szentélyek (pl. a 
leontopolisi) kultusza ellen tiltakozik; az utóbbi 
hely pedig azt jelenti, hogy az igaz (zsidó) vallás 
kiárad a népekre és a jeruzsálemi templomhoz vonja 
azokat. Ámde alig lehet kétség, hogy mindkét helyen 
szellemi templomról vagy az egyházról, az előbbi 
helyen talán a mennyei templomról van szó. (Well-
hausen szerint a 4. óda temploma a hivek örök 
társasága ; Gunkel szerint a mennyei szentély, vagy 
a paradicsom.) A szerzőt az egész zsidó kultusz nem 
érdekli, tehát bizonyára a templom sem. Minden-
esetre pedig a kérdéses helyek sokkal homályosab-
bak, hogysem azokból megbízható chronologiai kö-
vetkeztetést lehetne vonni, kivált olyat, melynek 
ellenemond az egész könyv szembetűnő keresztény 
jellege. 

De habár az ódagyiijtemény keresztény, mégis 
igen régi. Lactantius és a Pistis Sophia bizonyítják, 
hogy az már a III. században az egyház tekintélyes 
részében a szent könyvek közé volt sorolva, tehát 
már igen régi volt. Semmi esetre sem lehet újabb 
a II. század közepénél. A János-féle iratokkal való 
rokonsága és talán a negyedik evangéliumtól való 
függése is azt bizonyítja, hogy akkor készült, mikor 
még a János-féle theologia, misztika és műnyelv ke-
leten a maga frisseségében virágzott. 

Az ódák dogmatikája, habár misztikus jellegű, 
kifejezéseiben pedig kissé szokatlan s néhol a gnó-
zisra emlékeztet, mégis lényegében orthodox. A zsi-
dóskodó felekezetek tévedései, valamint a gnoszticiz-
mus legjellemzőbb tanai: a dualizmus, emanációk, 
közvetítő lények, fogalomszemélyesítés stb. nem talál-
hatók benne. Említi a három isteni személyt, Isten 
fiát, kit Urnák, igének vagy szónak, szeretettnek, föl-
kentnek (messiás) nevez; de a Jézus név a gyűjte-
ményben elő nem fordul. Meg van említve Krisztus 
születése a szűztől, valamint pokolraszállása és célzás 
van a keresztre. Az utolsó dolgokról, Krisztus eljö-
veteléről, világitéletről, túlvilági életről nem igen esik 
szó, legfeljebb egy-két homályos célzás van azokra. 
A keresztségről és eucharistiáról sincs szó. Ha a 4. 
és 6. óda temploma s a 33. óda tökéletes szüze az 
egyházat jelentik, akkor a szerzőnek igen magas 
fogalmai voltak róla s szellemi, láthatatlan társaság-
nak képzelte azt, a hogy látszik. Legalább is nincs 
szó az egyház külső szervezetéről, pl. hierarchiáról. 

Az ódákból erősen alanyi vallásosság sugárzik 
ki ; csak tudásról, bölcsességről, hitről, szeretetről 
általánosságban és elvontan vett megváltásról beszél-
nek, de vallási tényekről, parancsokról és azok meg-
tartásáról alig. Főleg az Istennel való belső egyesü-
lést hangsúlyozzák, melynek eszköze a kinyilatkoz-
tatás és a hit. A vallási ismeret élő víz. A bűn téve-
dés. Bűnbocsánatról nincs szó. Általában a gondo-
latokban sok eredetiség, emelkedettség és melegség 
van. Vannak azonban egyhangú, üres részek is. Kár, 
hogy a rossz fordítás, szövegromlás és talán utólagos 

toldás-loldás következtében sok hely homályos és 
zavaros. 

íme egy-két jellemző részlet az ódákból: 
«Híveidnek adtad szivedet ó Uram s nem leszesz 

bennük gyümölcstelen. Többet ér egy órája a ben-
ned való hitnek, mint minden nap és óra. Társa-
ságodba fogadtál, nem mintha ránk szorulnál, hanem 
mivel mi szorulunk terád. Hintsed reánk harmatodat, 
nyisd ki nekünk tejed és mézed forrását. Mert te 
nem bánod meg, a mit Ígértél s kegyelemből adod 
és nem veszed vissza, a mit adsz. S kezdettől fogva 
mindent ismertél és te alkottál mindeneket.» (4. óda.) 

«Mint mikor a kéz végigfut a citerán s megszó-
lalnak a hurok, úgy beszél tagjaimban az Úr lelke. 
Megszaporította az Úr magának és kegyelmeinek 
ismeretét. Patak eredt, mely nagy és széles folyammá 
lett, mindent elárasztott és odasodort a templomhoz. 
Emberek nem tudták megakadályozni, sem a gát-
építők művészete. A szomjasok ittak az egész föl-
dön és szomj úságuk elmúlt, mert a Magasságbeli adta 
az italt. És minden embert megmentett az élőnek, 
mely örökké tart.» (0. óda). 

«Örömöm az Úr és én hozzá futok, ez az én 
szép utam. Megismertette magát velem, mert jósága 
kicsivé tette nagyságát. Olyan lett, mint én, hogy be-
fogadhassam és felölthessem, mint az én természe-
tem, hogy felfoghassam, mint az én alakom, hogy 
ne féljek tőle. Ő, a ki a bölcseséget teremtette, böl-
csebb teremtményeinél s a ki engem létre hozott, 
előre tudta, mit fogok tenni, majd ha létezem. Az 
Atya engedelmével megjelent övéinél, jó hirt hozott 
nekik, hogy megismerjék alkotójukat és ne higyjék, 
hogy maguktól lettek. Elvétetik a gyűlölet a földről 
s elsülyed vele az irigység; mert el van törölve a 
tudatlanság és elérkezett az Úr ismerete.» (7. óda.) 

«Nyissátok meg sziveteket s fogadjátok ujjongva 
az Urat, szálljon szivetek szerelme ajkatokra és hoz-
zátok az Úrnak a szent élet gyümölcsét. Keljetek fel, 
kik le voltatok sújtva, beszéljetek, kik hallgattatok, 
emelkedjetek fel, kiket megvetettek, mert fénylik a 
ti igazságotok. Veletek van az Úr jobbja és ő lett 
segitségtek, ő ajándékozott nektek békét a harc 
előtt. Halljátok az igazság szavát és fogadjátok el a 
Magasságbeli ismeretét, őrizzétek meg hitemet, ti, 
kiket az megőriz, szeressetek engem buzgón, mert 
nem fordítom el orcámat attól, a ki enyém. Isme-
rem őket és ismertem, mielőtt voltak s megpecsétel-
tem arcukat; én alkottam tagjaikat, nekik nyújtot-
tam keblemet, hogy igyák szent tejemet és éljenek 
általa. Kedvem lelik bennök és nem szégyenlem 
őket, mert ők az én műveim. Én terveztem és terem-
tettem az értelmet és szivet, enyéim azok és job-
bomra állítottam választottaimat. Imádkozzatok szün-
telen és maradjatok az Úr szerelmében, mint sze-
rettei a szeretőben, megőrzőitek az élőben, megvál-
tottak a megváltóban és halhatatlanok lesztek mind-
örökre Atyátok nevében.» (8. óda.) 
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«Adjátok nekem lelketeket, hogy én is nektek 
adjam az enyémet; halljátok az Úr szavát és aka-
ratát, Felkentjére vonatkozó szent szándékát. Örök 
korona az igazság, boldogok, kik azt fejükre teszik; 
drága kő az, melyért harcokat vívtak s a kik kivív-
ták a győzelmet, beíratnak az Úr könyvébe, hogy 
megváltassanak». (9. óda.) 

«Kinyillott a szivem, kivirágzott benne a kegye-
lem és gyümölcsöt hozott az Úrnak. Szilárdul állot-
tam az igazság szikláján, ajkamig hatolt az Úr for-
rása, ittam és megrészegedtem az élő és halhatatlan 
víztől s elhagytam a hiúságot és a Magasságbelihez 
tértem, az én Istenemhez. Meggazdagodtam ajándé-
kából, elhagytam a föld bolondságát. Az Ur megújí-
tott engem ruhájával, befogadott fényébe, elmúlhatat-
lan békét adott nekem felülről s olyan lettem, mint 
a virágjában és gyümölcsében pompázó mező. S az 
Úr, mint a földre ragyogó Nap, megvilágította sze-
meimet, arcomra harmat csepegett, lélekzetem gyönyör-
ködött az Úr illatában. És bevitt engem paradicso-
mába, gyönyörének gazdagságába». (11. óda.) 

«Mint a galamb szárnya kicsinyei felett s a fiókák 
szája anyjuk száján, úgy vannak a Lélek szárnyai 
szivem felett. Szivem örül és repdes, mint a gyer-
mek anyja méhében. Hittem és békét találtam. Meg-
áldott engem bőven az Űr, fejem az ő keblén és a 
kard sem választ el tőle. Csodálkoztak üldözőim s 
azt hitték, el vagyok veszve; de szorongatásom lett 
az én menekülésem. Mindenkivel jól tettem és gyű-
löltek, körülvettek mint dühös ebek, melyek okta-
lanul urok ellen fordulnak». (28. óda.) 

«Magas hegyen állott (a messiás?), hangja el-
hangzott a föld határáig s magához vonta mindazo-
kat, kik rá hallgattak. És előállott egy tökéletes szűz 
(a bölcseség vagy az egyház), mely így prédikált: 
Emberek liai térjetek meg, hagyjátok el a romlás 
utait, jöjjetek hozzám s én kivezetlek a pusztulásból 
és bölcsekké teszlek benneteket az igazságban. Hall-
gassatok rám és hagyjátok magatokat megváltatni, 
mert én hirdetem köztelek Isten kegyelmét s álta-
lam lesztek boldogok». (33. óda.) 

«Mint a méz a lépből, a tej a gyermekét szerető 
asszonyból, úgy csepeg belőlem a remény feléd 
Uram! Mint a forrásból bugyog a víz, úgy ontja 
szivem az Úr dicséretét, ajkam és nyelvem az ő 
magasztalását. Arcom repdes örömében, elmém viga-
doz szerelmében, lelkem ragyog tőle, félelmében 
bízik benne, megváltást nyer általa, örökségül hal-
hatatlan életet». (40. óda.) 

«Kiterjesztettem kezemet, mint a fa, melyen az 
igaz függött. Üldözőim elvesztek, de kerestek engem 
azok, kik bennem reméltek; feltámadtam (?), velük 
vagyok, szájukkal beszélek s rájuk raktam szeretetem 
igáját. Mint a vőlegény karja a jegyesén, úgy van 
az én igám azokon, kik engem ismernek s mint a 
nászágy, olyan az én szerelmem azok iránt, kik ben-
nem hisznek. Nem vesztem el, bár elitéltek (?). 

A pokol látott és irgalmazott (legyőzetett), a halál 
szabadon bocsátott és sokat velem együtt. Ecet és 
epe lettem neki s elbocsátotta (?) a meredt tago-
kat látásomra. Hozzám siettek a holtak és kiáltottak : 
Könyörülj raj tunk Isten fia, megváltónk, vezess ki a 
sötétség bilincseiből, mert látjuk, hogy hozzád nem 
fér a halál. Én pedig meghallgattam szavukat és 
fejükre írtam nevemet, mert (azért) szabadok ők és 
az én tulajdonaim». (42. óda.) 

A Salamon-ódák gyűjteménye rendkívül érdekes 
és fontos munka. Harnack szerint a Didaché óta 
ilyen fontos felfedezés nem történt, sőt szerinte az 
ódakönyv még ennél is fontosabb, a János-evan-
gelium kritikájára nézve meg épen korszakot alkotó. 
A mondáktól, nemzeti elfogultságtól és szertartások-
tól mentes, alanyi zsidó vallásosság emlékét s a keresz-
ténység előzményét látja az ódák zsidó alapszöve-
gében. Kitűnik belőle Harnack szerint, hogy az igaz-
ság, fény, ismeret, hit, szeretet, remény, élő víz, élet, 
örökkévalóság,praedestinatio, újjászületés, stb.,melyek 
a János-féle theologiának jellemző gondolatai, tulaj-
donképen kereszténységelőtti zsidó vallási fogalmak. 
(Ezt részben eddig is tudtuk.) Az ódagyüjtemény a 
kőbánya, melyből a János-féle theologia köveit vág-
ták. Ebbe a theologiába állította be János Krisztust, 
a (görög eredetű) Logost zseniális eredetiséggel. így 
Harnack. Kitűnik továbbá szerinte, hogy Krisztus idejé-
ben Palesztinában magas vallási élet volt, akárcsak 
Egyptomban Philo iskolájában, a mely messiás nél-
kül, Isten ismeretében, szeretetében, a belső megvál-
tásban, újjászületésben és megigazulásban keresett 
lelkének táplálkozást és vigasztalást. 

Ez mind nagyon szépen van elképzelve s részben 
igaz is volna, ha az ódák csakugyan Krisztus előttiek 
volnának; de épen ebben csalódik Harnack. Annyi 
igaz, hogy egy jámbor, misztikus irány a zsidóknál 
volt s ez csakugyan előkészítette a kereszténység 
útját. (Josephus Flavius ismertetése a zsidó felekeze-
tekről nem teljes, sőt részben hamis, mert azokat is, 
a melyeket említ, egyoldalú politikai szempontból 
nézi.) De a zsidó misztikusok egyúttal a messianizmus 
alapján álltak, ha nem is politikai, hanem ideális 
és erkölcsi messiási országot vártak, a mit különben 
lehet, hogy az ódák szerzője is várt, ha nem is 
beszél róla. 

Habár az ódák nem is a Krisztus korabeli zsidó 
theologia művei, mégis az ős-keresztény theologia és 
vallásos költészet nagybecsű emlékei. Látjuk belőlük, 
hogy a János-féle ehristologia már a II. században 
nem volt elszigetelt jelenség, hanem a keresztény-
ségnek széles körben elterjedt és meggyökeresedett 
hite, a mi épen nem kedvez a Harnack-féle dogma-
történeti evolucionizmusnak. Azonkívül e könyv a 
keresztény vallásos költészetnek talán legrégibb em-
léke és meglepő bizonyítéka annak, hogy már a II. 
században bensőséges, meleg vallási misztika virág-
zott. Látjuk, hogy az ős-egyház nem rideg aszkéták 
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gyülekezete volt, hanem a kereszténység már akkor 
hatalmába kerítette a szivet s az erény gyümölcsei 
mellett az érzelem és költészet naiv, de illatos virá-
gait termelte. Igaz, hogy ennek a kereszténységnek 
eszméi és tanai a mai fejlett dogmatika szemüvegén 
nézve még némely pontban bizonyos homályosságot 
és ingadozást mutatnak, söt talán néhány kifejezés-
ben a gnózisra emlékeztetnek ; de meg kell gondolni, 
hogy még akkor a dogmák nem voltak a zsinatokon 
filozófiai pontossággal meghatározva. S ha esetleg 
ujabb szövegemlékek felfedezése világot vet a most 
még bizonytalan értelmű helyekre, akkor az ódák a 
János-féle iratok értelmezésének és a dogmatörté-
netnek épen elsőrangú forrásai lesznek. 

Székely István dr. 

Tolsztoj: K a r e n i n n Anna . Regény. Fordította: 
Ambrozovics Dezső. Budapest 1905. Révai Testvérek 
r. t. kiadása. Két kötet. I. 572. 1., II. 487. 1. Ára 8 kor. 

Egyik ismerősöm a minap jegyet váltott a Ma-
gyar Színházba — egy vasárnap délutáni előadásra. 
«Lesz megint sírás» — jegyezte meg a pénztáros s 
odanyújtotta a kívánt jegyet. «Karenina Anna előadasa 
a közönség sírásával végződik.» Az előadandó darab 
t. i. Tolsztoj színpadra átdolgozott fönnebbi regénye, 
a «Karenina Anna» volt. 

Úgy is van. A tavaly elhunyt hírneves orosz író-
nak ez a legjobb regénye, melyből az a színdarab ké-
szült, egy orosz főúri hölgynek tragikus élettörténete, 
egy hatalmas s az orosz társadalom legfelsőbb rétegei-
nek szellemi, erkölcsi és anyagi életét minden oldalról 
bemutató keretbe beállítva. Ez az élet, ahogy előttünk 
elvonul, tipikusan orosz élet, mint minden nemzet-
nek van minden másétól jellemző vonásokkal meg-
különböztetett saját élete, mint a hogy pl. Jókai az ő 
regényeiben a specifikus magyar életnek a rajzolója, 
szokásaiban, nyelvében, étkezésében, mulatozásaiban, 
házi és társas életében, a hivatalban, a kormányzat-
ban, még a babonáiban is. Tolsztoj minden izében 
orosz író s mint gróf egyúttal tagja volt annak a tár-
sadalmi rétegnek, melyet regényében oly sokoldalúlag 
mutat be s egyben hozzá lehetjük: oly hihetetlenül 
romlottnak, oly alaposan reformálandónak fest. 

Mélységes az a hatás, melyet, végigolvasva a ter-
jedelmes, jól fordított s rendkívül gazdag tartalmú 
munkát, érezünk. Valami megnyugvás is vegyül bele 
ebbe az érzésbe, de csak — a végén. Mini Eötvös Kar-
tauzijában a sok erkölcsi romlás téstése után kibékít 
az, hogy az iró nem csak bemutatása okáért, hanem 
ama nagy tanulságért irta meg Gusztáv grófnak tö-
méntelen reflexióval átszőtt történetét, hogy végül 
figyelmeztesse olvasóját, miként csak az önzőnek 
nincs vigasztalása e földön ; úgy Tolsztoj is egyik 
mellékalakjában, Levinben, a hit — persze az ő hánya-
tott lelkének szemein keresztül meglátott hit1 — aján-

1 Nem az ész által támogatott, hanem mint a Kant filo-
zófiájából fejlett «modernizmus» tanítja, álmisztikus, a sziv homá-
lyos érzelmeiből előtörő hit volt Tolsztoj hite. «Tehát azt, a mit 
(a kereszténységben) tudok, nem az ész által tudom, azt én kinyi-
latkoztatás útján kaptam s a szivem cillai, a legfőbb lénybe vetett 

lásával végzi regényét. Ezenfelül egyszerű stílusban, 
mélyebb rellexiók, ötletek és humor kisérete nélkül 
fölépített jellemeiben, úgy ahogy az élet prózája a ma-
guk lehető valóságábau ismeri azokat, tükröt állít az 
orosz arisztokrata osztály elé, mintha mondaná : ilye-
nek vagytok, másokká, jobbakká kellene lennetek ! 

Társadalmi s egyúttal irányregény Tolsztoj Kare-
nina Annája, melyben a parasztformában élni szerető 
s reformokat hirdető gróf-író mégis egy lényeges do-
logról megfeledkezett, a sok jellem közé nem állított 
be legalább egyel, a kin látnók, hogyan kell annak az 
erkölcsileg megújult s a XX. század viszonyai között 
is vezető szerepre hivatott orosz arisztokratának kinéz-
nie. Levin alakja gyönge erre s még ebben se tünteti 
fel ideálisnak azt, a mi a regény szerint — legalább így 
olvassuk ki belőle — az orosz felsőbb körökben a leg-
korhadtabb s nagyon sok más bajnak a forrása, a 
házasságot, a családi életet. 

Visszaemlékezve Tolsztoj élete végére s a felesé-
gével lejátszódott scenára, talán abban kereshetjük 
ennek a főbenjáró hiánynak az okát, hogy ezt a csa-
ládi ideált maga az iró sem ismerte, tehát nem is mu-
lathatta be. Úgy lehetett ezzel Tolsztoj is, mint az 
általa bemutatott festő, midőn «képét» Vronskijék ki-
fogásolták : «En nem festhetem meg azt a Krisztust, 
a ki nem él a lelkemben» — felelt Mihajlov sötéten. 
(II. 50. 1.) 

A cselekvényt egy eleinte a tárgyhoz nem tartozni 
látszó, pedig nagyon is odatartozó, idegizgató epizód, 
Arkágyevics Sztepán herceg, tvszéki elnök, házasság-
törési esete indítja meg. Sztepánnak a felesége kibé-
kítésére utazó nővére, férjezett herceg Karenina Anna, 
t. i. ezen alkalommal ismerkedik meg a vasúton Vron-
skij századossal, különben gróffal; később hazajövet 
Pétervárott bűnös viszonyba lép vele, egy lóverseny 
alkalmával férjének is fölfedi viszonyát, majd a — 
vallásos elvei miatt — válni nem akaró férjét s szere-
tett fiát elhagyja, szeretőjével külföldre utazik ; onnan 
Moszkvába, majd Vronskij birtokára mennek. Az első 
fellobbanások szokás szerint hamar lehűlnek bennük, 
Vronskij unalmában társaságokat keres, Anna féltékeny-
sége viszont örökös civakodást támaszt, a vége pedig, 
hogy Anna vasúti mozdony elé veti magát s meghal. 
Vronskij lesújtva a kitört szerb-török háborúba utazik. 

A főcselekvény ezen váza az érdeklődést folyton 
ébrentartó sok-sok részlettel van átszőve; szinte egy 
másik regénnyé szélesedik ki benne Levin és Kiti há-
zaspár története, azon a cimen, hogy Kiti volt először 
szerelmes Vronskijba. Ilyen részletek beleszövésével 
igyekszik Tolsztoj aztán bemutatni az orosz ariszto-
krácia összes életviszonyait, ami olykor nagyon is meg-
szakítja a főcselekvény menetét. De a mit az elmélet 
talán kifogásol a kompozíción, mi szívesen vesszük 
az irótól, mert ezzel az eljárásával egész szociológiai 
tanulmányt nyújt a mai Oroszországról. 

Kitűnő lélektani ismerettel van Karenina bu-
kása festve, különösen a második részében, a velencei 
tartózkodástól kezdve sorsa tragikus befejezéseig. 

hitem által tudom, melyet az egyház tanít . . . Nem tudok semmit, 
nem is tudhatok épenséggel semmit, csak azt, a mit nekem és 
mindenki másnak kinyilatkoztattak.» II. 4G4. 1. Ilyesmire a szent 
Pál-féle «rationabile obsequiumot» eszes ember persze nem építheti-
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A színmű a regénynek ezt a részletét zsákmányolta ki 
s ez valóban megindító. A tragikus bűn tragikus bün-
tetésének, a megsértett erkölcsi világrendnek nyúj-
tandó ez az elégtétel lépésről-lépésre fejlése shakes-
pearei erejű. Jellemző Tolsztojra, hogy nem az ébre-
dező lelkiismeret sújtó szava, hanem inkább a külső 
viszonyok összeroppanása hajtja végre Annán a bün-
tetést. Anna, legalább a regényben, nem látszik érezni 
tettének erkölcsi súlyát, hanem az idegesen túlzott 
képzelése a bűntárs elhidegülésének, valamint nőtár-
sainak, a kik közül sokan nézete szerint nem voltak 
jobbak nálánál, vele szemben tanúsított tartózkodó 
magaviselete vitte a sínekre. 

Szinte fölsóhajtunk : rettenetes egy sors ! Pedig 
Annát igazán nem a vallás ereje sújtotta, hiszen hitet-
len volt ő, mint a regény szerint a többiek is ; hanem 
a bűn lélektana, a szenvedély ereje, mely kikerül-
hetetlenül sújtó következményekkel jár. Hallunk ugyan 
a műben a görög keleti egyházról is ; de a mit itt olva-
sunk róla, kivált mindjárt a II. kötet elején Levin 
házassága előtti gvónásáról, azt a benyomást gyako-
rolja reánk, hogy ez az egyház a külsőségekben cson-
tosodott meg, korrupt s a lelkekre nincs többé nevelő, 
javító hatása. 

Karenina a mű szerint csak egyike volt a többiek-
nek, habár azok nem is oly szerencsétlenek és job-
ban képmutatók. Akárhogy legyen azonban a valódi 
tényállás, az arisztokrácia ezen állapotából, melyről 
ilyen képet lehet festeni, szinte felfoghatóbbá válik az 
orosz nihilizmus, az elnyomott, az elhanyagolt nép 
mozgolódása, melynek ilyen «jobbjai» vannak. Azt gon-
dolom, nemcsak az orosz arisztokrácia szívlelheti meg 
ezt a könyvet, másutt is okulhatnának rajta. Dudek. 

Jlz ősember az újabb leletek tükrében. 
Ismeretes dolog, hogy a néhány éve elhunyt nagy 

antropológus, Virchow, ámbár maga is hive volt a 
természettudományos gondolkodásnak, annyira, hogy 
a lélek halhatatlanságának tanáról és hitéről még a 
birodalmi gyűlésben is elutasítólag nyilatkozott ; 
viszont mindig a leghatározottabban állást foglalt 
minden olyan törekvés ellen, mely az ember szár-
mazásának elméletét «paleontológiailag» bebizonyí-
tott természettudományos igazságnak tünteti föl. 
0 élete végéig megmaradt azon vélemény mellett, 
hogy a legrégibb antropológiai leletek az ősembert 
a szó teljes értelmében embernek mutatják a nélkül, 
hogy bármily közeledést tüntetnének föl ama bizo-
nyos állítólagos átmeneti alakok felé, melyek az ember 
és majom közös őséhez vezetnek vissza. A német 
és a bécsi antropológiai társaság müncheni kongresz-
szusán 1889-ben pl. így nyilatkozott: «Im Augen-
blick wissen wir nur, dass unter den Menschen der 
Urzeit sich keiner gefunden hat, der den Affen näher 
stünde, als heutige Menschen».1 

A keresztény apologia annak idején természete-

1 Moritz Hoernes, Die Urgeschichte des Menschen. Wien. 
1892. 49. 1. 

sen értékesítette a berlini tanár világra szóló elfogu-
latlan és szigorúan tudományos jellegű nyilatkoza-
tát ; de azóta sok víz folyt le a Dunán és az utolsó 
tíz esztendő alatt a diluviális, negyedkori, tehát épen 
az ősemberre vonatkozó leletek száma oly jelenté-
kenyen megszaporodott, hogy Virchow nyilatkozatai 
többé apologetikus szempontból a régi súllyal nem 
eshetnek a mérlegbe. E sorok irója a «Religio» 
1909-iki évfolyamában ismertette az utolsó évek lele-
teit,1 melyekről Virchow természetesen nem nyilat-
kozhatott s melyekhez egyes természettudósok merész 
és diadalmas kombinációkat fűztek. 

Nos, hogy ezek a kombinációk túlmerészek vol-
tak; hogy Virchownak 1889-iki véleménye ma is meg-
felel a tényeknek ; hogy az ősember a negyedkorban 
a szó legteljesebb értelmében ember volt, egy másik 
nagytekintélyű berlini természetbúvár, a geológia és 
paleontológia tanára az ottani egyetemen, Wilhelm 
Branca a mult év augusztusában megjelent művé-
ben : «Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen 
Menschen»2 a legszigorúbb tudományos módszerrel 
bizonyítja. Különös súlyt kölcsönöz az ő véleményé-
nek az, hogy különben ő is zoológiai gondolkozású-
nak vallja magát s nem tudja elképzelni az ember 
eredetét máskép, mint alsóbbrendű alakokból való 
leszármazás út ján; de ezen természettudományos 
hitét a legszigorúbban megkülönbözteti azon meg-
állapított tényektől, a melyeket a paleontológia két-
ségtelen adatai szolgáltatnak. 

Branca szerint az ember, a rendelkezésünkre álló 
csontmaradványokból Ítélve, a negyedkorban (a har-
madkori emberről nem tudunk semmit biztosan) 
úgy tűnik elénk, mint «ahnenloser Parvenu, Homo 
novus»,3 mint olyan ember, a kinek ősei ismeretle-
nek. Az ő könyvének tanulságait egyetlen keresztény 
apologéta sem nélkülözheti s ezért helyénvalónak 
tartjuk a paleontológia legújabb leletei fölött rövid 
szemlét tartani az ő kalauzolása mellett. Elfogulat-
lansága, szigorúan tudományos, a tényekhez ragasz-
kodó módszere kezességet nyújtanak a felől, hogy 
nem rossz vezetőre biztuk magunkat. 

Az utolsó tíz év alatt napfényre került leletek 
két főtipust tüntetnek föl, ép úgy, mint a régebbiek. 
Az egyik az alsóbbrendű tipus, a minő például az 
ausztráliai őslakosság vagy az eszkimók és más vad-
népek most is. Elsőrangű jellemvonása ennek a 
koponya hátrafutó profilja (die fliehende Stirn) és 
alacsonysága, végre kis köbtartalma ; másodrangú, 
kevésbbé fontos jellemvonás a szemöldökcsontok 
erős kidudorodása, a fej arcrészének túlságos erős 

2 Achapelle-aux-saints-i ősember. (1909. jan. 31.) A moustier-
de-peysac-i ősemberpár. (Febr. 21.) Chapelle - aux- saints, 
Moustier de Peysac és Heidelberg. (Márc. 28.) A chapelle-aux-
saints-i ember palinódiája. (Nov. 21.) 

3 Leipzig, Veit & Comp. 1910. Branca néhány éve még 
Branco-nak irta magát. 

3 hl. m. 59. és 81. 11. 
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fejlettsége, a prognathia vagyis az arcszög kicsisége, 
kidomborodásának csekély volta (az áll hiánya), az 
alsó állkapocs erőssége, nagy méretei, végre a 
spina mentalis hiánya. Ezt az alsóbb rendű tipust 
«neandervölgyinek» nevezi az antropologia, az egy-
kor oly hires neandervölgyi koponyatető alap-
ján. Az utolsó tíz esztendő leletei közül ide-
tartoznak a krapinai lelet, melyet Horvátországban 
talált Gorjanovics-Kramberger,1 mely a legnagyobb 
az összes negyedkori csontleletek között. A hátra-
futó homlokot a koponyák közül kétségtelenül csak 
egyen lehetett konstatálni. Ide tartozik továbbá a 
moustier-de-peysac-i emberpár, egy asszony meg egy 
16 éves fiatal ember csontváza, melyet a «Religio» 
1909 febr. 21-iki és márc. 28-iki számában ismertet-
tem.2 A csontvázak, mint ott kiemeltük, alsóbb-
rendűek, de nem lépik át az emberfaj változatainak 
körét. Főfontosságuk művelődéstörténeti szempont-
ból abban áll, hogy közülük az egyik, a fiú, már an-
nak rendje és módja szerint el volt temetve, egy-
szóval, hogy az a moustier-időszaki ember már hitt a 
lélek halhatatlanságában, vallási eszméi voltak. 
A harmadik lelet a chapelle-aux-saints-i ember kopo-
nyája, láb és csigolyacsontjai. Erről is beszámoltunk 
a «Religio» 1909-iki évfolyamában. Minden alsóbb-
rendű jellege mellett is a koponya űrtartalma olyan, 
hogy jelenlegi európai koponyának is becsületére 
válnék: 1626 köbcentiméter! Hozzá még nagyon 
hasonló a Bismarck koponyájához. Branca idézett 
könyvében elfelejti megemlíteni a koponya köb-
tartalmát, a mely nemcsak messze meghaladja a 
neandervölgyi hasonló alkotású koponyáét, de a jelen-
legi átlagot is. Lelőhelye körül halotti tor marad-
ványai mutatkoztak.3 Egyszóval az összekötő kapocs, 
a missing link szerepére ez sem alkalmas. 

Utoljára hagytuk az alsóbbrendű típusokhoz tar-
tozó leletek közül a Homo Heidelbergensist, jobban 
mondva a maueri ősembert, kinek csupán alsó áll-
kapcsa maradt meg a fogakkal együtt. Ezt az áll-
kapcsot is ismertettem a «Beligio»-ban és hang-
súlyoztam Tóth Zsigmondnak4 azon állításával szem-
ben, mintha ez közel állhatott volna a föltevéses ős-
alakhoz, melyből az ősember és az antropoidok, 
emberszabású majmok fejlődtek; hogy ez a követ-
keztetés nem jogosult s hogy fontosabb e leletnél az, 
hogy talán a pliocénból való, tehát a haimadkori 

1 Gorjanovics-Kramberger, Der paläolithische Mensch 
und seine Zeitgenossen aus dem Diluvium von Krapina in 
Kroatien. Mittheilungen der anthrop. Gesellschaft in Wien, 
lid. 31, 32, 34, 35. Der Diluvialmensch v. Krapina in Kroatien. 
Wiesbaden bei Kreidel 1906. 

2 Klaatscli und Hauser: Homo Mousteriensis Hauseri, 
Archiv f. Anthrop. VII. 4. Braunschweig, 1909. 287—297. 11. 

3 Marcelin Boule, L'homme fossile de la Chapelle-aux-
Saints. L'Anthropologie XIX. k. 519-525. 11. 

4 A Természettudományi Közlöny 1909-iki folyamában. 
1. szám. 

ember maradványa. Schoetensack, ki egész dísz-
munkát adott ki erről az állkapocsról1 (szegény Homo 
Heidelbergensis, te se gondoltad eztl), még tovább 
ment Tóth Zsigmondnál és azt mondotta, hogy ha 
még régibb állkapcsot találnánk, az se hasonlíthatna 
sokkal jobban ahhoz a közös őshöz, melytől az 
ember és az antropoidok leszármaztak. (Persze ez 
mind merő föltevés, mely mellett egyetlen lelet se 
szól.) Egyszóval a Homo Heidelbergensis úszott a 
diadal mámorban, melyből a neandervölgyi, jávai, 
chapelle-aux-saints-i leleteknek ki kellett ábrán-
dulniok. 

Bölscher, a lelkes és csaknem haeckeliánus 
darwinista berlini 1909-iki fölolvasása volt az első 
hamis hang, a mely ebbe a hangversenybe bele-
vágott s azt hirdette, hogy ilyen gyenge fogazatú 
lény, mint a Homo Heidelbergensis, csak akkor 
maradhatott fönn, ha volt paradicsom, a hol senki 
se bántotta, egyszóval, hogy a bibliai édenkertre 
lehet a maueri állkapocsból következtetni. Már akkor 
azt emlegettem a «Religio»-ban közzétett cikkemben, 
hogy nemsokára be fog következni a Homo Heidel-
bergensis palinodiája is. Nos tehát, be is követke-
zelt. Branca szerint a maueri állkapocs vagy az ó-, 
vagy a közép-diluviumba, egyszóval a negyedkorba 
való és nem a pliocénba, mint azt Schoetensack 
hitte. Werth határozottan a közép-diluviumba helyezi, 
archeologiailag a chelles-korszakba. Még így is régibb 
a többi leletnél. Ez tehát még nem lenne nagy baj. 
A bökkenő az, hogy a maueri állkapocs alsóbbrendű 
jellegei a jelenleg élő ausztráliai és eszkimó egyé-
neknél is föltalálhatók s így ez a maueri állkapocs 
sem igen bír fejlődéstani jelentőséggel. Von Interesse 
ist —- írja Branca — dass auch dieses Kennzeichen 
des diluvialen inferioren Menschen, die Massivität 
des Unterkiefers, sich heute noch bei lebenden 
Menschen findet, ganz ebenso wie das bezüglich der 
fliehenden Stirn und der vorspringenden Augen-
brauenbögen der Fall ist. Oetteking hat kürzlich, 
und Gorjanovic-Kramberger hat soeben an Eskimo-
Unterkiefern dasselbe Merkmal festgestellt. In 
gleicher Weise zeigen diese Eskimos auch durch die 
geringe Entwicklung des Kinnes eine Annäherung 
an den ganz kinnlosen typischen diluvialen Unter-
kiefer des inferioren Typus. 

Branca hangsúlyozza azt is, hogy egy állkapocs-
ból nem lehet biztosan a koponya mineműségére 
következtetni, mert a legfontosabb és döntő tényező 
mindig csak a koponya mineműsége ; az állkapocsé 
csak másodrangú fontosságú. 

Egyszóval: a Homo Heidelbergensis sem szere-
pelhet többé érv gyanánt az ember állati származása 
mellett. 

Nem kevésbbé fontos apologetikus szempontból 

1 Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis. Leipzig. 
Engelmann 1908: 
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•Branca könyvének azon fejezete, melyben a maga-
sabb típushoz tartozó újabb csontleleteket ismerteti. 
Ide tartozik először a Gough-barlangban (Cheddar 
mellett Angliában) talált koponya, mely valószínűleg 
az ujabb diluviumból, a Magdalénien-ből való. Az 
utolsó interglacialis korszakba helyezik a szintén 
1904-ben a Bomanelli Castro-barlangban Délolasz-
országban Terra d'Otranto mellett talált három 
csontvázat. Szintén egészen európai jellegű kopo-
nyája van annak az ó-diluviális, régibb negyedkori 
embercsontváznak, melyet Combé Capelle-nél Mont-
ferrand Périgord mellett Häuser és Klaatsch találtak. 
A régibb Solutrébe való Mentone mellett, a Grotte 
des Infantban 1902 és 1903-ban rendezett ásatások 
folyamán egy a Cro-Magnon-féle szép, magas fej-
lettségű típushoz tartozó koponyát találtak. 

E leletekből az következik, hogy a negyedkorban 
Európában a mostani kulturember koponyájával 
egyenlő fejlettségű koponyatipus volt elterjedve. Aus 
obigen Angaben geht hervor, dasz abermals durch 
Erfunde eine Beihe von Beweisen dafür geliefert ist, 
dasz in diluvialer Zeit bereits eine Schädelbildung 
in Europa nicht nur existiert hat, sondern auch ver-
breitet gewesen zu sein scheint, wie sie der heutige 
Kulturmensch besitzt.1 Sed nunc venio ad fortis-
simum. 

Galley Hill a Temze mellett Gravesend és Lon-
don között fekszik. 1888. év szeptember havában 
talált rá Robert Elliot, kavicsrétegben, nyolc angol 
lábnyi mélységben az azóta gallej'-hill-i ember-
nek nevezett egyén csontvázára, mely főleg A. Rútot 
1904-ben megjelent értekezése óta lett ismeretessé. 
(A propos du syuelette humain de Galley Hill. Mém. 
d. Societ. Anthr. de Bruxelles XXIII. k. 130.) Az 
«Illustrated London News» 1911. márc. 4-iki számában 
Arthur Keith, a londoni Boyal College of Surgenus 
múzeumának őre illusztrált közleményben szól a 
Galley-Hill emberéről. Termete valamivel magasabb 
volt öt angol lábnál, koponyája szép modern európai 
koponya, de igen keskeny és hosszúkás s nagyobb 
terjedelmű, mint sok jelenleg élő igen intelli-
gens angolé. Az arcrész csontjai elenyészőleg kicsi-
nyek a koponyához képest. Mint tudjuk, az alsóbb-
rangú tipusú koponyáknál épen a fordítottja tapasz-
talható: az arccsontok, állkapocs az erősek. Keith 
szerint e csontlelet tanulsága antropologusok és 
archaeologusokra nézve abban áll, hogy a modern 
tipusú ember «véghetetlenül sokkal» régibb, mint azt 
gondoltuk. Ez a csontlelet tudniillik valami 170.000 
esztendős lenne. (?) «The lesson, that the Galley Hill 
discovery has brought home to anthropologists and 
archaeologists is that the modern type of man the 
man who has shed all traces of simian traits in face, 
features and body, is infinitely older than ne have 
hitherto supposed». 

1 Branca, i. m. 8. 

Rútot az alsó negyedkorba1, és pedig Maff-
lien-nek nevezett rétegébe helyezi, úgy hogy e 
vélemény szerint ez lenne a legrégibb ásatag ko-
ponya, a Homo Heidelbergensis-nél is régibb. Később 
ugyancsak Rútot a közép-diluvium legrégibb réte-
gébe, a Strépyinbe helyezte. Még ekkor is egykorú 
a legrégibb leletekkel. Ha az előbbi kormegállapítás 
a helyes, akkor a magasabb fejlettségű koponyatipus a 
régibb és nem az alacsonyabb tipusú. Branca tény-
leg e mellett van. 

Mindezekből legalább annyi kétségtelen, hogy a 
negyedkorban, annak legalább is középső részében, 
Európában a magasabb és alacsonyabb fejlettségű 
koponyatipusok egyszerre éltek, mint ahogy most 
egyszerre élnek a földön a magasabb fejlettségű 
francia, német és az alacsonyabb ausztráliai vagy 
eszkimó. Könyve későbbi helyén Branca hosszabb bi-
zonyítás után megállapítja: egyáltalán nem való-
színű, hogy a negyedkorban itt Európában a maga-
sabb tipus az alacsonyból fejlődött volna ki. Wü-
schen also, dasz sich eine ganze Anzahl von Schwie-
rigkeiten ergibt, gegenüber der Annahme, dasz in 
diluvialer Zeit in Europa der höhere Schädeltipus 
sich aus dem niederen entwickelt habe.2 

A harmadkori emher még mindig a jövő zenéje. 
Ameghino és Lehmann ugyan bizonyos argentiniai 
leletekről iparkodnak kimutatni, hogy harmadkori 
ember maradványai, de bizonyítékaik egyáltalán nem 
állják ki a tűzpróbát.8 

Branca könyvének VI. fejezetében a fogakból, 
ágyékcsontok, karok és egyenes járásból oly érveket 
von le, melyek az ember leszármazása ellen szóla-
nak olyanforma alakokból, mint az emberszabású 
majmok. Ámbár Friedenthal vérelemző kísérleteiből 
úgy tűnik ki — mondja hogy közeli vérrokonok 
vagyunk az emberalakú majmokkal, mégis a többi 
megfontolás lehetetlenné teszi, hogy az ember ősei 

1 Nagyobb világosság céljából álljon itt a következő, 
részben geologiai, részben archeológiai táblázat, melynek 
persze némely része igen problematikus értékű : 

Palaeolith 

Eolith 

2 Branca i. m. 50. 
3 Branca i. m. 24—42. 
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sorában, tehát harmadkori ősei sorában, olyanforma 
alakok szerepeljenek, mint az antropoidok. 

Branca könyvének VII. fejezete a jávai Pithec-
antroposról szól. Martin, Volz, Elbert és Schuster 
részben egyáltalán a negyedkorszakba helyezik, rész-
ben a negyedkorszak középső részébe. Ehhez ké-
pest ez az egykor oly nagy föltűnést keltett rejtélyes 
alak, legalább egyelőre, nem szerepelhet az ember 
őseinek sorában, annál kevésbbé, mert azt se tudjuk 
róla, hosszú karjai voltak-e majmok, vagy rövidek, 
ember módjára.1 

Mindent összevéve Wasmann helyesen állapítja 
meg Branca fejtegetéseinek eredményeit, midőn azt 
mondja, hogy a paleontologia 1910-ben sem ismeri 
az ember állati őseit, sőt még az a tisztán spekulativ 
kép is ellenmondást tartalmaz, a melyet az ember 
harmadkori állati őseiről, az ú. n. zoologiai gondol-
kozás magának alkot.2 Egyszóval igaz most is, a mit 
ugyancsak Wasmann 1906-ban pompás könyvében 
«Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorien 
mondott, hogy tudniillik az ember állítólagos csa-
ládjának egyetlen tagját sem ismerjük. Der ganze 
hypothetische Stammbaum des Menschen weist keine 
einzige fossile Gattung, keine einzige fossile Art auf!3  

Nálunk Magyarországon tudományos és nem tudo-
mányos színezetű könyvekben Gorkától Szász Zol-
tánokig folyton azt kürtölik világgá, hogy állattól 
származunk és e mellett egyetlen ősünket sem tud-
ják megnevezni! A paleontologia egyéb ősünket, mint 
embert, nem ismer. 

Csábító dolog lenne bővebben foglalkozni azon 
fejtegetésekkel, melyeket Branca «Schlussbetrachtun-
gen» cim alatt könyve 84—112-ig terjedő lapjain kö-
zöl; de mivel a m i célunk tulajdonképen azon pale-
ontologiai leletek tárgyalása volt, melyek az ősem-
ber testi mibenlétére vetnek világot, azért e rend-
kívül érdekes elmélkedések közül csak egyet eme-
lünk ki, melynek címe: «Der Glaube an ein Geistiges 
in der Welt, an einen Gott.» Jól eső ellentétben az 
ateizmust prédikáló Haeckel-féle monistákkal és ú. n. 
szabadgondolkozókkal, Branca kiemeli, hogy a ter-
mészettudomány semmiféle tekintetben nem gátja az 
Isten-eszmének, vagy az Istenbe vetett hitnek. Csak 
mese az, hogy természettudósnak egyszersmind ate-
istának kell lennie. Az emberiség erkölcsi fejlődésé-
hez az Isten-eszme okvetetlenül szükséges, e nélkül 
a visszaesés elkerülhetetlen. Haeckel és társainak az 
Isten-eszme és a keresztény vallás ellen intézett tá-
madásai valóságos bűnök az emberiség erkölcsi fej-
lődése ellen. Ich bin überzeugt, dass für die sittliche 
Entwicklung des Menschengeschlechtes der Gottes-

1 i. m. 56-60. 1. 
2 A tudós jezsuita atya a Stimmen aus Maria Laach idei 

2. számában foglalkozik Branca könyvével «Professor Branca 
über den fossilen Menschen» cim alatt. E sorok Írójának 
figyelmét Branca könyvére ez a cikk hívta föl. 

3 I. m. 473. 1. 

gedanke nicht zu entbehren ist, ohne dasz die Ent-
wicklung rückwärts schreitet. Darum halte ich diese 
öffentlichen, für weiteste Kreise berechneten Angriffe, 
wie sie jetzt von Haeckel und anderen gegen den 
Gottesgedanken und gegen die christliche Beligion 
geübt werden, für ein Verbrechen gegen die sittliche 
Entwicklung der Menschheit.1 

Branca könyvének egyetlen keresztény apologéta 
könyvtárából sem szabad hiányoznia. 

Némethy Gyula dr. 

Bölcselettörténeti tévedések-
Az athéni Lykeion folyosóiról (mpínazoi), melyek-

ben sétálgatva Aristoteles tanított, peripatetikusnak 
s Európa középkori iskoláiról scholastikusnak neve-
zett bölcselet fő elvei annyira természetesek és tet-
szetősek, hogy a ki azokat a maguk valóságában 
megismeri, többnyire el is fogadja. 

E bölcseletnek Aristoteles által megállapított s 
iskolája által több mint két évezreden át kifejtett 
főbb tételei a következők. Két ismerőképességünk 
van : az érzék (külső és belső) és az értelem. Az 
emberi ismeret az érzékeléssel veszi kezdetét. Az 
értelem az érzéki képek alapján alakítja fogalmait. 
Velünk született eszmék, fogalmak nincsenek, a lélek 
természeténél fogva üres lap, melyre semmi sincs 
írva. Az emberi ismeret tárgyi értékkel bir, de igen 
nagy benne az alanyi elem, mert az alany a maga 
természete és pillanatnyi állapota szerint ismer meg. 
A tapasztalati tudományokban a felvezető, az értel-
miekben a levezető okoskodás követel fő szerepet. 
Az okoskodás tapasztalatot meghaladók megismeré-
sére is elvezet. Egyedül helyes világnézet az a dua-
lizmus, mely nem azonosítja a végest és a végtelent, 
a föltétlent és a viszonylagost, az ős lényt és a szár-
mazottat, az egyszerűt és az összetettet, az örökké-
valóságot és az időt, a lelket és a testet, Istent és a 
világot. A természet célszerűsége nyilvánvaló. A dol-
gok lényege megismerhető, bár igen tökéletlenül. 
Isten léte és tulajdonai is megismerhetők s föltétlenül 
szükséges kulcsot képeznek a világ és az ember 
mivoltának és rendeltetésének megértéséhez. 

E tételek kifejtése és összefüggése az Iskola mes-
tereinél oly tökéletes, hogy — legalább egészében és 
lényeges részeiben — a gondolkodót teljesen kielé-
gíti. «E bölcseletet csak ismerni kell, mondja Gonza-
lez Zefirin, hogy kedvezőleg ítéljünk róla s ha a 
19. század minden nevezetesebb, úgy katholikus, 
mint protestáns írója dicsérettel halmozta el; ha sok 

1 Branca e nyilatkozatával amaz igazán nagy természet-
tudósok díszes sorában áll, kik a vallás és tudomány között 
összhangot láttak és hittek. A kik azt hiszik, hogy a termé-
szetvizsgálat az Isteneszmével ellentétben áll, olvassák el 
Kneller pompás könyvét: A kereszténység és a modern ter-
mészettudomány úttörői, melyet a budapesti növendékpapok 
fordítottak magyarra. 
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katholikus iró gyakran érvényesítette műveiben, ter-
mészetesen korának megfelelő alakban ; ha Leibnitz, 
Bossuet, Fénelon ép úgy, mint Marét, Raulica, Bal-
mes, Bosmini, sőt részben még Cousin, Kant és a 
skót iskola is tanította: ez azért történt, mert ismer-
ték. És figyelemreméltó az a tény, hogy az idézett 
irók mindegyike annyiban egyezik szent Tamással, 
a mennyiben ennek bölcseletéről szabatos ismerettel 
bir.Igy látjuk, hogy Raulica, Balmesés Bossuet bölcse-
lete teljesen azonos szent Tamáséval, míg Mareté és 
Cousiné csak némely pontra egyez meg azzal. E különb-
ségnek nem nehéz okát adni ; olvasva e szerzők 
műveit, látjuk, hogy az előbbiek alaposan és szaba-
tosan ismerik a szent doktor bölcseleti tanait, míg 
az utóbb említettek csak tökéletlen és felületes isme-
rettel birtak azokról».1 

Mint vélekedjünk már most azokról, a kik a 
scholastikát kicsinylik és becsmérlik? Azok rend-
szerint tévedésben vannak róla s oly tanokat tulaj-
donítanak neki, melyeket nem vall, sőt nem egyszer 
olyanokat, melyeket kárhoztat és szüntelenül cáfol. 
Ennek a tévedésnek és ferdítésnek némely példájára 
akarok ezúttal rámutatni. 

1. Nagyon el van terjedve az a vélekedés,mintha 
a kételkedő módszer Descartes Renétől származnék, 
a ki szerint a tudásra törekvőnek életében egyszer 
módszertanilag mindenről kételkednie kell, vagyis 
úgy kell tennie, mintha mindenről kételkednék. 
E kételkedéséből azután kiszabadul, mert első szembe-
szökő igazságként megismeri azt, hogy ő maga, a 
kételkedő, van. Gondolkodom, tehát vagyok, Cogito, 
ergo sum, miből azután — Descartes szerint — egyéb 
igazságok biztos megismerésére is eljut. 

A történeti valóság az, hogy a kételkedő mód-
szervagy másként a módszeres kételkedés legnagyobb 
mestere Aristoteles volt s őt ebben a tudományos 
kételkedésben iskolája is s legtökéletesebben Aquinói 
szent Tamás követte. Nagy mégis a különbség a pe-
ripatetikusok és Descartes kételkedő módszere közt. 
A peripatetikusok módszeres kételkedése minden 
izében helyes és elvezet az igazság bizonyos meg-
ismerésére, Descartes módszere ellenben túlzással 
kezdődik s épen ezért törvényszerűen nem is sza-
badít ki a kételkedésből. Ugyanis Descartes úgy tesz, 
mintha mindenről kételkednék, de ily állapotból 
halandó ki nem szabadulhat, mert mi mással sza-
badulna ki, mint a saját ismerőképességével? Ámde 
a mikor ezt teszi, téves körben (circulus vitiosus) 
mozog s elvcsusztatást (petitio principii) követ el. 
Ellenben Aristoteles azt követeli, hogy a bölcselkedő 
vizsgálja meg közönséges úton szerzett ismereteit s 
ha azok között közvetetlenúl nyilvánvaló, szembe-
szökő (immediate evidens) igazságokat talál, ezekről 
ne kételkedjék, mert ilyenekről kételkedni nem szük-

1 Gonzalez-Michalek, Tanulmányok Aquinói szent Tamás 
bölcseletéről, 1. 16—17. old. 
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séges, de nem is szabad, sőt igazában nem is lehet ' 
ilyen a maga gondolkodása és létezése, a világ léte-
zése és a gondolkodótól való különbözősége s ilye-
nek a legelső elvek, az ellentmondás elve és az elég-
séges alap elve stb. A mik azonban nem közvetet-
lenül nyilvánvalók, azokról módszeresen kételked-
hetem, sőt míg be nincsenek bizonyítva, valóságosan is 
kételkednem kell. Ámde a módszeres és a valóságos 
kételkedésből szabadulást remélhetek, mert a köz-
vetetlenül szembeszökő tények és igazságok elsegíte-
nek engem további tételekre. Ezeket az elveket alkal-
mazzák Aristoteles és a scholastikusok, mikor az 
első tényekről és az első elvekről sohasem kételked-
nek, de minden egyébről kétséget támasztanak. Leg-
szebb példája ennek Aquinói szent Tamás Summa 
Theologicája, a hol minden tétel tárgyalását kétel-
kedéssel kezdi, kivéve a közvetetleniil szembeszökő-
ket, melyeket sohasem von kétségbe. így pl. I. qu. 
2, a. 2. azt kérdezi, bebizonyítható-e Isten létezése ? 
Úgy látszik, kezdi a tárgyalást, hogy Isten létezése 
be nem bizonyítható s erre felhoz három érvet. 
Majd felállítja a helyes tételt, ezt bebizonyítja s a 
helytelen tétel érveit megcáfolja. Valamint Aristoteles 
nem türt, úgy peripatetikus és scholastikus hívei sem 
tűrnek semmi felületes tárgyalást, hanem minden-
nek mélyére igyekeznek hatolni. 

2. Sokan azt hiszik, hogy a «Cogito, ergo sum» 
mint egyik legelső szembeszökő igazság hangsúlyo-
zása Descartestól származik. Ez is nagy bölcselet-
történeti tévedés, mert a szóban levő elv hangozta-
tásával már az ókori indus bölcseletben, majd ké-
sőbb Aristotelesnél, szent Ágostonnál s Aquinói szent 
Tamásnál is találkozunk, mint ezt az Eisler-féle 
Wörterbuch der Philosophischen Begriffe is (I. 181.) 
feltünteti. Már a régi indus bölcselkedő könyvek, az 
Upanisádok minden bizonyítás alapjának mond-
ják az öntudatot. Szent Ágoston a kételkedő új-
platonikusok ellen sok helyen és bő tárgyalással 
hivatkozik az öntudatra, mint a bizonyosság első és 
nyilvánvaló alapjára. így Soliloquium 2, 1. De vera 
religione 72. De Trinitate 10, 14 és 15, 12. De Civi-
tate Dei 11, 26. Contra academicos több helyen. 
Legszebben fejezi ki ezt az elvet Szent Tamás De 
veritate 10, 12. ad. 7.: «Nullus potest cogitare se non 
esse cum assensu : in hoc enim, quod cogitat, per-
cipit se esse». 

3. Tudvalevő, hogy a skót Hume Dávid ismeret-
elméleti műveivel nagy, sőt döntő hatással volt Kant 
Emánuel bölcseleti fejlődésére. Hinne «Vizsgálódás 
az emberi értelemről (Enquiry concerning human 
understanding)» cimű műve, melyet magyar for-
dítója remek műnek mond, tani nagy tévedéseken 
kívül bölcselettörténeti tévedésekkel is éktelenkedik, 
melyeknek csak egyikére mulathatok rá ezúttal. A III. 
fejezetben a képzetek társulását tárgyalva (magyar 
kiadás, 16. old.) így szól: «Jóllehet a különböző kép-
zeteknek egymással való kapcsolata sokkal kézzel-
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foghatóbb, hogysem elkerülhette volna a figyelmet, 
mégis tudtommal nem találkozott fdozofus, a ki á 
képzetek társulásának törvényeit fölsorolni vagy osz-
tályozni megkísérelte volna, noha a tárgy elég érde-
kesnek Ígérkezik. Szerintem a képzetek kapcsolatá-
nak csak három törvénye van, t. i. a hasonlatosság, 
az időben vagy térben való érintkezés és ok meg 
okozat». 

E szöveg olvasásánál a régi intelmet : semmin 
sem kell csodálkozni, nehéz megtartani, mert az 
Aristoteles-féle bölcselet a Mester példáját követve, 
mindenkor nagy gonddal tárgyalta a képzettársítást 
s annak törvényeit teljesebben és tökéletesebben álla-
pította meg, mint Hume és legalább is oly teljesen, mint 
a skót bölcselő összes követői. Aristoteles «De memoria 
et reminiscentia» c. művében (cap. 3. art. 2.) ilykép 
sorolja elő a képzettársítás törvényeit: Emlékezünk 
hasonlóság, ellentét és összetartozás a l a p j á n ; ez u t ó b b i 
két esetet tartalmaz, melyek egyike az együttlét, má-
sika az egész részeinek összetartozása. Megjegyzi még 
Aristoteles, hogy emlékezésünk hol szándékos, hol 
akaratunkon kívül megy végbe. Ehhez a helyhez 
Aquinói szent Tamás terjedelmes értelmezést fűz, 
melynek veleje a következő: Kétfélekép lehet vala-
mire visszaemlékeznünk ; vagy úgy, hogy mostantól 
vagy más valamely időponttól visszamegyünk a ke-
resett tárgyig; vagy pedig valamely tudatunkban levő 
tárgyból indulunk ki, hogy a keresetthez érjünk. Ez 
pedig háromfélekép történik : «Néha hasonlóság sze-
rint, pl. mikor valaki Sokratesre gondol s ennek 
alapján eszébe jut Plátó, a ki hasonló amahhoz a 
bölcsességben. Néha elleiüét szerint, mint mikor va-
laki Hectorról Achillesre megy át. Majd bármely kö-
zelség szerint, mint mikor valaki emlékezik az atyára 
s erről eszébe jut annak a fia. És ugyanez áll min-
den más közelségről, úgy a társaság, mint a hely és idő 
közelségéről ; s ez az emlékezés azért történik, mert 
ezek felfogása egymást követi. Ugyanis az elsoroltak 
némelyikének felfogása azonos, mint főkép a ha-
sonlóké ; másoké együttes, mint az ellentéteseké, mert 
ha az ellentétek egyikét megismerjük, ismerjük má-
sikát is; máskor meg egyiknek felfogása részét ké-
pezi többek felfogásának, mint ez az eset némely 
közelesőnél, mert a közeiesők mindegyikénél felfo-
gunk olyas valamit, a mi a másikhoz is tartozik; 
miértis a mi a teljes felfogásból még hiányzik, mert 
jelentéktelen, hozzájárul az előbb felmerülthöz úgy, 
hogy ennek fölfogásához hozzájárul amannak a föl-
fogása». (De memor. et reminiscentia, lect. 5., pa-
ragr. b.) 

4. Kant Emánuel, midőn a természeti theologiát 
bírálat alá veszi, azt mondja, hogy Isten létét három 
érvvel szokás bizonyítani : az ontologiai vagy elemző 
érvvel, mely a legtökéletesebb lény fogalmából kö-
vetkeztet annak valóságára; a kozmologiai érvvel, 
mely a dolgok esetlegességéből jut a szükséges lényre; 
végül a teleológiaival, mely a világ célszerűségéből 

indul ki. Hozzá teszi ehhez, hogy az ontologiai érv 
a másik kettőbe is bele jut. Ebből az előadásból 
sokan azt tanulják, hogy a keresztény hittani isko-
lákban az ontologiai érv el van fogadva, sőt kiváló 
helyet foglal el a theologiai érvek között. 

Ez pedig a történeti valóságnak épen az ellen-
kezője. Kétségtelen tény ugyanis, hogy a keresztény 
iskolákban az elemző érvet a Xl-ik században élt 
szent Anzelmig senki sem használta s később sem 
fogadták el a számottevő keresztény hittudósok. 
Aquinói szent Tamás külön articulust szentel neki s 
határozottan kijelenti, hogy el nem fogadható.1 Az 
ontologiai érv felújítása Descartes tévedése. Az sem 
igaz, hogy ez az érv bele jut a világ esetlegességé-
ből és célszerűségéből vont érvelésbe ; ezeknek semmi 
közük sincs az elemző érvhez.2 

5. Nagyon el van terjedve az a vélekedés, mintha 
az Aristoteles-féle bölcselet velünk született eszméket 
tanítana s névleg Isten eszméjét és ismeretét velünk 
születettnek tartaná. 

Ez is homlokegyenest ellenkezik a valósággal, 
mert a peripatetikus és scholastikus bölcselet nem vall 
természettől belénk oltott ismereteket, sőt az ily 
ismereteket és eszméket, fogalmakat határozottan 
tagadja s azok létét cáfolja. A scholastikus bölcse-
letnek alapvető ismeretelméleti tétele az, hogy az 
emberi értelemnek a megismerendő tárgyakra vo-
natkozólag eredetileg nincs egyebe, mint megismerő 
képessége s az ismereti fogalmakat maguktól a tár-
gyaktól kell elvonnia és pedig az érzékek közvetíté-
sével s ezek alapján. A velünk született eszmék téve-
dése Plátóé volt, ezt azután az ő nagy tanítványa 
Aristoteles teljes erővel cáfolta s ebben egész isko-
lája követte a stagirai Mestert. így Aquinói szent 
Tamás Aristoteles-szel természettől tabula rasa-nak, 
tiszta lapnak mondja az értelmet: «Az emberi érte-
lem, mely az összes értelmek közt legtökéletlenebb 
s az isteni értelemtől legtávolabb áll, csak képesség-
ben van az érthetőkre nézve ; kezdetben tiszta lap, 
melyre semmi sincs írva, mint a Bölcselő (Aristote-
les) mondja. (III. de Anima, text. 14.) Világos ez 
onnan, hogy kezdetben csupán képességileg vagyunk 
értők s csak később leszünk tényleg értőkké!»3 Ugyan-
ezt tanuljuk a Summa theol. I. qu. 84. a. 3-ból, a 
mely egészében a Plátó-féle velünk született eszmék 
tana ellen irányul; továbbá ugyanott qu. 84. a. 6., 
valamint De vérit. qu. 10. a. 6., Quodl. 8., a. 3. és 

1 Summa theol. I. quaest. 2. art. 1. 
2 L. Kiss János, Isten megismerése a látható világból, 

42—47. és 169-171. old. 
3 Summa th., p. I. qu. 79. a. 2. c. «Intellectus autem hu-

mánus, qui est infimus in ordine intellectuum et maxime 
remotus a perfectione divini intellectus, est in potentia re-
spectu intelligibilium : et in principio est sicut tabula rasa, 
in qua nihil est scriptum, ut Philosophus dicit in III. de 
Anima (text. 14.). Quod manifeste apparet ex hoc, quod in 
principio sumus intelligentes solum in potentia, postmodum 
autem eificimur intelligentes in actu». 
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Opusc. 2., c. 81. A pripatetikus és scholastikus böl-
cselet minden ismeretet, kivétel nélkül, közvetetlenül 
vagy közvetítve a tapasztalatból származtat s minden 
izében az érzékelés alapján áll. 

A Plátó-féle innatismust Descartes újította föl s 
ennek iskolája fogadta el, míg a scholasticismusban 
mindig ellenfélre talált és talál ma is. 

6. Azok is tévednek, a kik azt a mondást, hogy 
«Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu» 
a XVII-ik században élt angol Locke Jánosnak mint 
szerzőnek tulajdonítják. Föltalálhatjuk ezt már a 
XIII-ik századbeli Ferenc-rendi szent Bonaventurá-
nál : «Semmi sincs az értelemben, a mi előbb nem 
volt az érzékben. . . t. i. vagy magában véve, vagy 
valamely hasonló másában ; ámde sok olyast megismer 
az ember, a mit soha sem látott ; s miután lát valamit, 
sokat következtet abból.»1 Az Iskola azt tartja, hogy a mit 
megismerünk, annak benne kell lennie az érzékelésben 
vagy formaliter, vagy materialiter, azaz vagy a saját 
valósága szerint, vagy némi összefüggés által, a mi miatt 
az érzékelésből megismerhető. Ennek oka az, hogy 
az emberi ismeret érzékeléssel kezdődik s az értelem 
csak az érzékelés útján találhatja meg tárgyát. «Az 
értelmi ismeret, mondja szent Tamás, az érzékelés-
ből indul ki; nem mintha az érzék mindent föl-
fogna, a mit az értelem megismer; hanem a meny-
nyiben azokból, a miket az érzék fölfog, az értelem 
némely más dolgok megismerésére jut, mint pl. az 
érlelem az érzékelhetők megértéséből r á j u t az isteniek 
megismerésére».2 Locke János ismeret - elméletét 
empirismus intellectualisnak szokás nevezni ; de 
nagyobb joggal illethető ezzel a névvel a peripatetikus 
ismeretelmélet, mert mindent a tapasztalatra épít, 
de egyúttal az értelemnek is megadja a magáét s 
midőn az utóbbi működését az előbbire építi, az 
értelemnek mégis sajátos, az érzékeléstől lényegesen 
különböző erőt tulajdonít. 

7. A mondottakból nyilvánvaló, hogy nagy tévedés 
és igazságtalanság Eisler Rudolfnak az az állítása, 
hogy «a scholastikusok csupán fogalmakból, a tapaszta-
lat (észlelet, kisérlet) kellő figyelembevétele nélkül min-
den lehetségest dogmatikusan le igyekeznek vezetni 
s azt ontologikusan a meglévőről állítani». (Wörter-
buch der Philosophischen Begriffe, a Begriff szónál, 
127. old.) Eisler ez állítását idézetek követik szent 
Tamástól és más scholastikusoktól, de az Eisler által 
hangoztatott fölfogást egyik sem tartalmazza, hanem 
mind csak a fogalmat igyekszik meghatározni. 

1 Sent. Dist. 24. p. 2. a. 11. qu. «Nihil est in intellectu, 
quod non fuerit in sensu . . . verum est vei in se vei in suo 
simili; multa tarnen fingit homo, quae nunquam vidit; multa 
etiam, postquam vidit, cogitât». 

2 Quaest. disput. De vérit. qu. 10. a. 6. ad 2. «Pro tanto 
dicitur cognitio mentis a sensu originem habere, non quod 
omne illud, quod mens cognoscit, sensus apprehendat ; sed 
quia ex his, quae sensus apprehendit, mens in aliqua ulteriora 
manuducatur, sicut etiam sensibilia intellecta manuducunt 
ad intelligibilia divinorum». 

8. Ugyancsak Eisler Wörterbuch-ja a scholastiku-
soknak tulajdonítja azt a fölfogást, mintha az érzéki 
és az értelmi megismerés ügy jönne létre, hogy a 
testektől képek válnának el, ezek azután a levegőn 
át az észrevevő központi érzékelő szervéhez jutná-
nak, hogy a lelket az észrevevés létesítésére indítsák. 
Az idézett Wörterbuch szavai ezek : «Species inten-
tionales (sensibiles und intelligibiles) sind besonders 
nach scholastischer Lehre Formen, Bilder, die von 
den Gegenständen sich ablösen, die Luft passieren 
(«per aerem volitant»), in das «sensorium commune» 
des Wahrnehmenden dringen («species impressae») 
und die Seele zur Produktion der Wahrnehmung (als 
«species expressae») veranlassen.. . Diese Lehre, 
mondja még Eisler, ist ein Produkt der (nicht recht 
verstandenen) Aristotelischen mit der Demokritischen 
Wahrnehmungstheorie». Ugyanezt a kezdetleges, durva 
elméletet fogja a scholastikusokra Kirchner «Wörter-
buch der Philosophischen Grundbegriffe» c. műve, 
Michaelis Károly állal átdolgozott, 1907-ben meg-
jelent kiadásában (587. old.) s még hozzá meri tenni 
a szerző, hogy ezt a hypothesist csak Descartes 
döntötte meg az ő physicus influxusa által. 

Mindez a történeti tényeknek nagyfokú elferdí-
tése. Az igazság az, hogy Demokritusnak a tárgytól 
elváló képecskéit (erSwXa) úgy Aristoteles,1 mint szent 
Ágoston,2 valamint Aquinói szent Tamás,3 nemkülön-
ben a közép- és újkori scholastikusok mind helytele-
nítették és cáfolták. így Urráburu Jézus-társasági 
atya, a Scholastika történetét kiválóan érvényesítő 
nagy művében: Institutiones Philosophicae, miután 
a species intentionalis mibenlétét előadta, hozzá teszi : 
«Ennélfogva téves azoknak vélekedése, kik azt tar-
tották, hogy az érzéki képek testecskék vagy idolumok 
és kiáradások (defluxiones), melyek a testekből ered-
nének».4 A peripatetikus és scholastikus fölfogás szerint 
a species sensibilis impressa az élő, lelkes szerv el-
változása, melyet az érzéklendő test behatása okoz, 
a species intelligibilis pedig az a kép, melyet az 
értelem az érzéki kép segítségével közvetetlenül vagy 
közvetítve alkot. 

9. Schopenhauer Arthur arról vádolja Aristotelest, 
hogy az ismeretrendi alapot (Erkenntnisgrund), a miből 
valamit megismerünk és a valóságrendi alapot (Real-
grund), a miből valami lesz, nem különböztette meg 
eléggé, azaz ezek különbözésének tiszta látásáig el 
nem jutott.6 Továbbá azt állítja, hogy az ismeret-
szerzési elvet elsőnek Wolf Krisztián választotta el a 
valóságrendi alaptól.0 

1 De somno et vigilia ; De divinatione per somnum, cap. 2. 
2 Epist. 56. ad Dioscorum. 
3 Summa theol. I. quaest. 84. a. 6. in corp. és Aristoteles 

De divin. per somn.-hoz irt értelmezésében, lect. 2. initio. 
4 Psychologiae pars II. 404. old. 
6 Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes 

vom zureichenden Grunde, Sämmtliche Werke, Frauenstädt, 
Leipzig, 1873. I. köt. 8. old. « U. o. 18. old. 
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Mind a két állítás valótlan. Aristoteles a Metaph. 
V. k. I. fejezetében nyilván megkülönbözteti az isme-
retszerzési és valóságrendi elveket, mikor mondja : 
«Elvnek azt mondjuk, a miből mint elsőből valami 
van vagy lesz vagy ismeretünkre jut». És ugyanott 
a II. fej.-ben, hol a valóság elvéről szól, az ismeret-
szerzési elveket elő sem sorolja. Aristoteles isko-
lája is mindig megkülönböztette a kettőt, mint pl. 
szent Tamás, mondván : «Nem szükséges, hogy mindaz, 
a mi a megismerés elve, egyúttal a lét elve is legyen, 
mint Plátó gondolta, mert néha az okot az okozat-
ból s az állagot a járulékokból ismerjük meg»,1 már 
pedig az okozat nem valóságrendi elve az oknak s 
a járulék nem oka az állagnak, hanem épen meg-
fordítva. 

Ebből az is nyilvánvaló, hogy az ismeretrendi 
és a valóságrendi alap megkülönböztetésében nem 
illetheti meg az elsőség Wolfot, a ki az elvet egé-
szen Aristoteles értelmében fogja föl és osztályozza, 
sőt a stagirai bölcs szavaival ismerteti. 

* 

A fölsorolt pontok csak példái annak, miként 
ferdítik el sokszor számottevő bölcselők Aristoteles 
és iskolájának tanait. Ennek következménye azután 
az, hogy a kik ily tévedők elszólásait olvassák, a 
scholastikáról kicsinylő vagy épen elitélő vélekedést 
alkotnak, annak közelebbi tanulmányozására kedvet 
nem kapnak, sőt erre érdemesnek sem tartják. A ki 
a bölcseleti igazság iránt érdeklődik, a scholastikus 
bölcseletet ne olyanok nyilatkozataiból ítélje meg, 
a kik azt maguk sem ismerik, hanem olyanoktól 
tanulja, kik azt művelik s ennek következtében jól 
ismerhetik. Aquinói szent Tamás két remek össze-
foglaló műve : a Summa Theologica és Summa contra 
Gentiles mellett számos oly munka is áll rendelke-
zésünkre, mely a mai kor fiát minden tekintetben 
kielégíti, mert a mellett, hogy alapelveiben scholas-
tikus, egyúttal minden irányt és minden eszmét 
figyelembe vesz, melyet az emberi elme mai napig 
termelt. Kiss János dr. 

A pszichológia és logika elemei. Középiskolák 
számára. Irta: Kornis Gyula dr. tanár. Budapest, 1911, 
148. 1. Ára: 2"60 fill. 

Fontos könyv, mint minden könyv, mely tankönyv-
nek készül. Nemzedékeket nevel a jó, nemzedékeket mé-
telyez meg a rossz tankönyv. A középiskolai filozófiai 
tankönyv dolgában meg egyszerűen szegények vagyunk, 
tehát éppen abban a legfőbenjáróbb tantárgyban, mely 
belevág a világnézet alkotásába. Alig van miben válo-
gatni. Szitnyaié tartalmilag nem jó ; van egy másik könyv, 
az meg hogy nagyon nehéz, tehát didaktikai kifogás 
alá esik. 

A jelen új tankönyv szembetűnően jellemző vonása, 
hogy egy tehetséges, tanult és hivatásos filozófus-tanár 
írta, akitől ezen a téren joggal még sokat várhatunk. 

1 Summa th. I. 85. a. 3. ad 4. 

A másik vonása, hogy szemmeltartván a tanterv köve-
telményeit, csupán a lelki élet empirikus rajzát igyekszik 
adni ; ehhez képest a pszichológia feladatául azt tekinti, 
hogy «a lelki folyamatokat lehető egyszerűen írja le». 
(1. 1.) Ez a tapasztalati lélektan, mely metafizikai fel-
adatokba, vagyis a lelki jelenségek adaequat okainak ku-
tatásába nem bocsátkozik. 

Ez egy lehetséges teladat, bár én tisztán, azaz a 
kitűzött határokat betartva, még sehol sem olvastam. 
Egyik író sem marad következetesen a lelki jelenségek 
leírásánál, hanem bizony, és pedig rendszerint a lélek 
rovására, a metafizikai részbe is elkalandozik. Mintha a 
csak pusztán leíró feladat kitűzésében is célzatosság rej-
lenék és pedig a pozitív filozófiai irányzat istápolására. 
Az embereknek sokszor csomó van a fülök mögött ; 
titkolják céljaikat s egyebek között a tanterv készítőjé-
nek sem láthatunk be a lelkébe. 

Kornis tankönyvet írván, nem tehetett egyebet, 
minthogy a tantervhez ragaszkodott. Leírni törekedett 
s nem oknyomozni. Ez pedig a lélektanban igen nehéz 
munka ; azért nehéz, mert könnyebben tévedésbe vezető, 
mintha az író a lelki jelenségek fiziologiai okain kivül a 
pszichikaiakra is fordítana némi figyelmet. Afféle félfele-
letekkel kénytelen megelégedni s éppen ez a nehéz. Mert 
jó félfeleleteket adni, hogy igazak, félre ne érthetők le-
gyenek, vajmi nehéz. 

Kornis álláspontja a pszichológiában világos és 
határozott. «Megelégedtem a testi és lelki jelenségek tel-
jes különbözőségének s egymásra való visszavezelhetet-
lenségének kimutatásával». (Előszó) «A testi jelenségek 
teljesen más természetűek, mint a lelkiek» (ámbár az 
előbbiekkel kapcsolatban jelentkeznek). 5. 1. «A lélek 
egyszerű lény . . . a lelki jelenségek nem térbeli termé-
szetűek, természetesen szó sem lehet a lélek valamiféle 
térbeli természetű székhelyéről». «Az agyvelő a lő köz-
vetítő szerv a testi és lelki jelenségek között». (6. 1.) 
Ennélfogva szerinte «a pszichológia sohasem válhatik a 
fiziológia egyik fejezetévé (materializmus)». 11. 1. 

Ezzel aztán, hacsak bennrejlőleg is, kifejezi, hogy a 
lelki jelenségek a testi szervekkel, nevezetesen az ideg-
rendszerrel kapcsolatosan mennek ugyan végbe, de 
létesítő okuk (okuknak pedig kell lenni) egy más té-
nyező is, mely nem test, nem anyag, minthogy a lelki 
jelenségek a testiekre vissza nem vezethetők. Ezt a szel-
lemi tényezőt : léleknek nevezzük. 

Aki így beszél, azt, ha a lelki jelenségeknél csupán 
csak leíró feladatot (azoknak csupán a fiziologiai olda-
lát) tűz is ki célul maga elé, Iélektagadónak nevezni 
nem lehet. A kérdés tehát csupán az; betaiiotta-e 
Kornis a leiró módszer határait? Előbb említettem, 
hogy én ezen határok pontos betartásával még alig ta-
lálkoztam valahol. Nem csoda azért, ha Kornisnak is 
annál nehezebb volt ezt megtartania, minél többet fog-
lalkozik a mai szakbeli irodalommal, mely a Kant 
jegyében áll. Úgy látom, át is lépte őket, hol per defectum, 
hol per excessum. 

A 12. lapon pl. ezt írja : «Vájjon az agyvelő folya-
matainak hogyan felelhetnek meg érzetek, mint teljesen 
más természetű, vagyis lelki jelenségek; anyagrészek 
mozgásának hogyan felelhet meg a fény, hang, meleg, 
hideg érzete stb. előttünk teljesen megfoghatatlan». Ez 
először több az empirikus rajznál; ez már oknyomozás 
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érteni akarás, pedig mint az 55. lapon is olvassuk, az 
ő pszichológiája csak «konstatáló tudomány». Itt tehát 
már a metafizika rétjébe vágta bele kaszáját. Úgy 
kellett volna írnia : ez előttünk az agyvelő működéséből tel-
jesen megfoghatatlan, vagyis azt kellett volna hangoz-
tatnia, amit a következő oldalon hangoztat: akinek a 
megfelelő fiziológiai és pszichológiai feltételei hiányoz-
nak, az előtt az illető érzetrendszer tartalma örökké 
ismeretlen marad. Másodszor, mivel tanulóról van szó, 
éppen ilyen helyeken kellett volna kiindulási pontját 
érvényesítenie, vagyis a lélekről is megemlékeznie, rövi-
den csak annyit mondván : . . . a jelenség az agyvelőből 
teljesen megfoghatatlan, itt már a tudat alanyára (45.1.), 
a lélekre kell gondolnunk. Csak ennyit kellett volna 
irnia és jó lett volna. A testi jelenségeknek testi, a 
lelkieknek testi és szellemi (pszichikai) ok felel meg. 

A 26. lapon : «A dolgok tényleg éppen olyanok-e ma-
gukban véve (érzékelésünktől függetlenül), minta milye-
nek érzéki szemléleteik : semmit se tudunk» — ismét 
nem empirikus rajz, hanem becsúsztatott kantianismus, 
szkepticizmus. Ezzel szemben a 39. lapon már ezt írja: 
«A művész a valóságból szemeli ki tárgyát . . . Fantáziája 
a való világ elemeit a maga sajátossága szerint új, ere-
deti, meglepő képpé rakja össze.» A 57. lapon is : «a szem-
lélet és képzet mindig a külső világhoz tartozó, valami 
objektiv vonásról értesít bennünket.» Vagyis elismeri a 
valóságot. 

A 28. lapon helyesen mondja, hogy a képzeteknek 
nincsenek külön sejtlakásaik, de hol vannak azon idő 
alatt, mikor nem tudunk róluk? Erre már nem felel. 
Sőt azzal, mikor tovább és annyit mond, hogy : «az agy-
velő idegelemeiben bizonyos, tovább már megmagyaráz-
hatatlan (empirikái rajz ez?) készség marad hátra a 
képzetek visszaidézésére», a tanuló szemében egyenesen 
kirekeszteni látszik a pszichikai elemet : a lelket, mely 
nélkül a jelenségnek igazán nincs megtartó alanya. 

A 42. lapon a használatos fogalom helyett közképet 
mond, pedig ez is csak «sok szemléletnek közös vonásait 
foglalja magában». Azonban a 47. lap végén már neki 
is fogalom a fogalom. 

A 44. lapon beszél a tudatról. Az szerinte : egyszerű 
s így szét nem bonthaló. Ez konstatálás. Ez rajz. De a 
további nem. «Érzeteink hogyan lesznek tudatosakká, 
teljesen megmagyarázhatatlan». Nem teszi hozzá, hogy 
az agyvelőből, tehát ahelyett, hogy ismét utalna a pszi-
chikai tényezőre, a lélekre (mert lia az a lelki jelenség 
megvan, okának is kell lennie), odaszúrja a tanulóra 
megtévesztő: megmagyarázhatatlant. Csodálatos, pedig 
az egész oldalon annyiszor emlegeti : a lelki állapotot, 
a lelki tüneményeket, lelki életet, de a lélek egyszerű 
említésétől már visszariad. E helyeit ködbe burkolódzik 
és ezt mondja: «a t u d a t . . . épen a pszichikumban és 
pszichikum által van adva, minden lelki történés le-
vezethetetlen tényezője». 

A 45. lapon a különböző tudatállapotok alanyát en-
nek nevezi, mely «lassankint nemcsak a külső világgal, 
hanem saját képzeteivel és érzelmeivel is szemben ta-
lálja magát, saját lelki jelenségeit is meg tudja ítélni». 
Ismét elmarad a lélekreutalás, pedig róla van szó. Helyette 
a 44. lapon inkábbb tudatmezőt mond. Csupán egyszer, 
a 60. lapon, találom így szépen és helyesen mondva : 
«•lelkünknek a világ megismerésére irányuló törekvését 

tudásvágynak nevezzük». Miért nem lehetne következe-
tesen így beszélni? 

A 65. lapon írja : az erkölcsi érzelmekkel közeli 
rokonságban van a vallási érzelem. Csak rokonságban 
van? Ez nem jó konstatálás, ez ismét kantianismus. 

A 78. lapon «a mozgás és akarat»-ról írván, ezt 
mondja : «Bizonyos lelki jelenségekkel állandóan bizo-
nyos mozgások járnak együtt, ugy, hogy az utóbbiak-
ból következtetünk az előbbiek meglétére», — az ilyen 
helyeken jó lelt volna csak egy-két szóval is hozzátenni: 
«a mint viszont a lelki jelenségekből a lélek meglétére kell 
következtetni». Ez már azért is szükséges volna, mert ha 
már nem ragaszkodik az empirikái rajz határaihoz, ne 
tegye csak egyik irányban, hanem a másikban is, a 
lélek létének ismételt hangsúlyozásával. 

A 82. lapon, az «akarat» végén azzal kellett volna 
végeznie : «Az akarat szabadsága — mint láttuk — 
pszichológiai szempontból kétségtelen». Az utolsó mon-
dat : «Más, nem pszichológiai, hanem filozófiai kérdés 
az, vájjon az okság elve mily értelemben és mértékben 
érvényesül az akarásban», — mint a pszichológiai em-
pirikus rajzhoz nem tartozó, elmaradhatott volna : így 
csak kétséget sejtet a tanuló megtévesztésére, 

S így tovább ; sok ilyen apró, ezekkel rokon, de 
jelentőségteljes megjegyzést lehetne tenni, a melyekből 
kitűnik, hogy a szerző az empirikái rajz határait sok-
szor átlépi, s sajnos, nem a lélek kiem lésének a javára ; 
valamint ott elől is oly különös az, midőn a filozófia 
meghatározásánál (VIII. 1.) csak a tényeket és értékeket 
hangsúlyozza, de hogy a filozófia az okok tudománya 
volna, nem említi. 

Ilyen eljárás nem előnyös a tanuló felvilágosítására, 
kire nézve csak az a hasznos, lévén a testi és lelki je-
lenségek a szerző szerint is egymásra visszavezethetet-
lenek, lia mindkettőnél rámutatunk az okokra, neveze-
tesen a lélekre, mint önálló, szellemi, eszes állagra, 
mint a lelki jelenségek alanyára. Ha valaki, mint a 
szerző is, az emberi élet lelki jelenségeinek csupán 
empirikái rajzát akarja adni, annak nem kell ugyan 
«a lélek végső mivoltára vonatkozó elméletek tárgyalá-
sába» bocsátkoznia, de annyit mégis tehet, hogy a lel-
ket a megfelelő helyen legalább említi. 

E szerint a szerző kiindulási pontja és az anyag 
tárgyalási módja között bizonyos következetlenség je-
lentkezik, amit annak tulajdonitok, hogy aki ma, mint 
a szerző is, érdemlegesen foglalkozik szakirodalmával, 
éppen a pszichológia terén egymást keresztező zűr-
zavaros elméielek hatása alatt, szinte észrevétlenül el-
veszti a tisztánlátást. Pedig az az ifjú lélek, melyben az 
iskolában a világnézet alapjai rakódnak le, szabatos, 
világos pszichológiai feleleteket és megoldásokat igé-
nyel, nemcsak a «vallástanban», hanem más tantárgy-
ban is, kivált a filozófiában. 

A szerző is bizonyára egy másik kiadásban pótolni 
fogja első kísérlete hiányait s a milyen ügyes író, egy-
részt rövidebb, másrészt a lelket jobban kiemelő 
pszichológiai tankönyvet fog írni. 

* 

A minap egy kitűnő könyvet olvastam. Cime: Zur 
Psychologie der Gegenwart. Von Dr. H. Meyer. Köln. 
1909. Szemlét tart benne a modern pszichológiai vizs-
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gálati módszerek és a lelki élet mai tarka-barka fölfogásai 
fölött. Egyúttal bírálatot is mond mindegyikről, ritka 
világossággal és meggyőző erővel. Ajánlom a szerzőnek ; 
sok pszichológiai kérdésre, melyben ingadozni látszik, 
biztos, leszűrt feleletet talál itt ; a mit pedig pszicho-
lógiai leíró módszeréről mondottam, ugyanúgy mondja 
(27-9. 1.) Meyer is. * Dudek. 

Tzgy fejezet a búcsúk történetéből. 
(Az ezer évekre terjedő búcsúk.) 

Akárhány sekrestyében található mais az Accessus 
és Recessus imádságait tartalmazó olyan, régibb kor-
ból származó nyomtatvány, amely szerint egyik-másik 
imádsághoz ezer, sőt kétezer évi búcsú volna fűzve. 
Csak nemrég láttam egy sekrestyében ilyen szöveget, 
amely szerint az «Obsecro te» imádság elmondóinak 
VIII. Orbán pápa 2300 évi búcsút engedélyezett volna. 

Mit szól mindehhez a történelem és a hittudo-
mány? engedélyeztek-e csakugyan a pápák ezeréves 
búcsúkat? és ha igen, hogyan lehet ezt összeegyez-
tetni az Egyháznak a búcsúkról hirdetett tanításával ? 

Az föltétlenül bizonyos, hogy az ilyen több ezer 
évre terjedő búcsúknak legnagyobb része apokrif; 
tudatlanságból, túlbuzgóságból, esetleg rosszakaratból 
vagy piszkos üzérkedésből keletkezett hamisítvány. 
A XV-ik századtól kezdve gyakran találkozunk több 
száz, sőt ezeréves búcsúkkal, a melyek nagy része 
előbbi századokból van keltezve. A hittudósok azon-
ban mindig nagy kételkedéssel beszélnek ezekről, sőt 
többen egyenesen lehetetlenségnek tartják. 

Dominions Soto az első, a ki az ezeréves búcsú-
kat vizsgálat tárgyává teszi.1 Ilyen portentumokat, — 
mondja — a pápák soha nem engedélyeztek. Hogyan 
beszélhetnek tehát mégis ezeréves búcsúkról ? 0 azt 
hiszi, ez akkor keletkezett, mikor bizonyos, a búcsúk 
elnyerésére előírt jócselekedeteknek pénzzel való meg-
váltását megengedték. 

Például volt 10 évi búcsú engedélyezve valamely 
bazilika meglátogatásakor. Majd megengedte a pápa, 
hogy a ki akadályozva van a bazilika látogatásában, 
adjon bizonyos összeget jótékony célra (tegyük föl 
1 scudit) s ugyanezen búcsút elnyerheti. Már most 
egyes túlbuzgó búcsuhirdetők ezt kihasználták s 
például mondhatták, hogy a ki ezen a cimen 100 scudil 
ad, ezerévi búcsút nyer. 

Estius2 szintén lehetetlennek tartja a száz és ezer 
évekre terjedő búcsúkat. Szerinte a nem teljes búcsú 
évei és napjai a kánoni penitencia éveinek és napjai-

1 In IV. Sententiarum dist. 21. quaest. 2. art. 1. §. Quod 
si arguas: «Dicendum, quod hujusmodi portenta nunquam 
Papa concedere cogitavit, sed quia forsan concessit visitan-
libus tale hospitale decern annos et visilantibus talem basi-
licam totidem et sic pluries : ac tandem certain conferentes 
elemosynam facit participes illarum gratiarum, illa rations 
conficiuntur illa milliaria. 

2 In IV. Sententiarum dist. 20. §. 10. in fine. 

nak felelnek meg. Nem engedélyezhetők tehát nagyobb 
búcsúk, mint amekkorák voltak a kánoni penitenciák. 

«Hinc autem patet — fejezi be érvelését — quam 
sít absurda ac Sedi Apostolicae minime adscribenda, 
sed vei mere commentitia vei imprudenter extorta 
in annos centenos aut millenos indulgentiarum libera-
litas; cum nec ullo canone tani diuturna jioeni-
tentia praescripta unquam fuerit pro quantiscumque 
peccatis, nec vero propter humanae vitae brevitatem 
praescribi possit, tametsi ob criminum vei enor-
mitatem vei multitudinem poenitentiae magnitúdó 
intendi debeat, quando extendi non potest.» 

Bellarmin1 e kérdésről a következőket írja : 
Vannak egyesek, a kik azt állítják, hogy azokat a búcsú-
kat, melyek ezerévekről szólnak, nem a pápák enge-
délyezték, hanem az üzérek koholták. így Gerson és 
Soto. Mert a pápák csak annyi esztendei búcsút szok-
tak engedélyezni, amennyi penitenciának feladható. 
Akármint legyen azonban a dolog, azt nem lehet 
tagadni, hogy egyesek annyi bűnt halmozhatnak föl, 
hogy a kánonok szerint több ezer esztendei penitenciát 
érdemelnének. Mert ha a kánonok egy-egy bűnre 
3—5—7 évi penitenciát rónak, hány évi penitenciát 
kellene annak végezni, aki hamisan szokott eskü-
dözni, vagy a ki úgyszólván minden percben az Istent 
káromolja? Erre gondolhattak tehát a pápák, ha való-
ban egyik-másik köziilök több ezeréves búcsút enge-
délyezett. 

Egyébként Bellarmin is nagyon gyanúsaknak 
tartja a több ezeréves búcsuengedélyeket. 

Thomasius biboros a búcsúk történeti fejlődését 
leirva, rámutat arra, hogy főleg a XII—XIII. száza-
dokban a pápák nagy mérséklettel engedélyezték a 
búcsúkat, — teljes búcsút nagyon ritkán adtak, rész-
leges búcsúkat pedig csak kis időkre (legfölebb 3—7 
évre) terjedőket. Már azért is hihetetlennek tartja az 
ezeréves búcsúk engedélyezését, mert ezeket épen 
abba a korba helyezik, melyben a pápák oly nagy 
mérséklettel kezelték a búcsúkat. 

XIV. Benedek,2 idézve Thomasiust, csatlakozik 
az ő nézetéhez : «sapienter concludit incredibiles ac 
plane improbabiles esse concessiones indulgentiarum 
millenorum annorum; eoque magis, quod assertae 
concessiones plerumque ad ea tempóra referuntur, 
quibus maxime viguit praememorata moderatio.» 

Theodoras a Spiritu sancto sarutlan karmelita, 
a kinek 1743-ban Rómában a búcsúkról megjeleni 
műve (Tractatus dogmaticomoralis de indulgentiis) 
ma is kiváló forrásmunka, nem meri egészen tagadni 
az ezeréves búcsúkat, sőt az ilyen búcsúk lehetőségét 
ő is, miként Bellarmin, magyarázni igyekszik a kánoni 
penitenciák alapján. A régi kánonok egy-egy házas-
ságtörésért 5 — 7, sőt 10 évi penitenciát is előírtak. 

1 De indulgentiis 1. 1. cap. 9. V. ö. Binterim, Denkwür-
digkeiten V, 3, 498. 1. 

2 De synodo dioecesana 1. XIII, nr. VIII. 
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Tegyük fel, hogy valaki százszor követett el házas-
ságtörést, kijön az ezeréves penitencia. Ennek meg-
váltása az ezeréves búcsú.1 

Bevallja azonban, hogy általában az ezeréves 
búcsúkat gyanúsoknak tartja s nem hiszi, hogy leg-
alább a XIV. század után bármely pápa eltért volna 
a részleges búcsúk rendes (5—7—10 év) módjától.2 

Mindazonáltal alig lehet tagadni, hogy voltak 
hiteles búcsúk is, a melyek több száz, sőt ezer évek-
ről szóltak. 

A Sacra Congregatio Indulgentiarum 1898. május 
26-án kelt dekrétumával visszavonta az összes ezer 
évre s azontúl terjedő búcsúkat, a nélkül, hogy azok-
nak hitelességéről vagy apokrif voltáról nyilatkozott 
volna. 

Beringer,3 a búcsúk kérdésében elsőrangú szak-
tekintély, elismeri, hogy egyes pápák valóban ado-
mányoztak több száz évre, sőt ezer évre terjedő 
búcsúkat. 

S valóban a búcsúk kongregációja hiteles ren-
deleteinek gyűjteményében több, száz évekre, sőt egy 
helyen ezer évre terjedő búcsúkat találunk.4 

Történeti ténynek kell tehát azt vennünk, hogy 

1 Tractatus dogmatico-moralis de indulgentiis. t. II. cap.IV. 
§. 2. (pag. 246) : Si enim quis ob unam vei alteram moechiam 
Septem vet etiam plur ibus annis Deo satisfacere tenebatur, 
quis posset annorum seriem enumerare poenitentiae labo-
r ibus percur rendam ab eo, qui ex inveterata consuetudine 
ejusmodi Vitium aliaque flagitia perpetrare minime dubitavit ? 
Quid ergo mirum, si liane computandae poenitentiae ratio-
nem perspectam habentes Summi Pontifices ad redimendum 
adeo longum poenitentiae tempus, p lur ium millium annorum 
Indulgentiam quandoque dederint . 

3 I. m. 247. 1. «Ingenue fateor me semel et i terum 
plur imos evolvisse l ibros de Indulgentiarum materia serio 
tractantes, ut Indulgentias hu jusmodi hactenus ab Apostolica 
Sede minime reprobatas ab apocryphis segregarem ; dicendum 
tarnen arb i t ror eas, de quibus est sermo, non esse ut veras 
et légitimas publicandas. Post saeculum enim XIV. quamvis 
frequent iores Indulgentiae tum partiales, tum plenariae pro-
dierint, quam saeculis superioribus, Summorum tamen Ponti-
ficum di])lomatibus aliisque authenticis monumentis edoceri 
non potest Sedem Apostolicam eam formám in dispensandis 
Indulgentiis partial ibus adliibuisse a poenitentialibus Cano-
nibus, satisfactionem ad annos septem, decern, viginti vei ad 
totam vitám taxantibus, alienam.» 

3 Die Ablässe, ihr Wesen u. Gebrauch. Paderborn (10. kiad. 
1893.) 55. 1. 

4 Rescripta authentica S. Cong. Indulgentiarum, — ed. 
Joseph Schneider, S. J. Ratisbonae, 1885. II, 506—508. Summa-
r ium indulgentiarum consessarum Archiconfraternitati Cinc-
turae 15. V. Mariae Matris Consolationis et S. Augustini et 
S. Monicae, depromptum e Summario approbato a Summo 
Pontifice ClementeX. «In festis Nativitatis Domini, Epiphaniae, 
Resurrectionis, Ascensionis et Pentecostes, et in eorumdem 
octavis, i temque in festo Circumcisionis conceditur Cincturatis, 
qui peccata sua 'detestat i et confessi reci tabunt quinque Pater 
et Ave loco eleemosynae et visitabunt ecclesiam Ordinis et 
altare aut sacellum Confraternitatis, indutgentia mille annorum 
et mille quadragenarum.» Ugyanezen búcsút (ezer évet és 
ezer quadragenát) nyerhetik el a nagyobb Mária-ünnepeken, 
Péter, Pál és szent Ágoston ünnepein. 

több száz évre, sőt ezer évre terjedő búcsúk is enge, 
délyeztettek. 

Már most az a kérdés, hogyan lehet ezt meg-
magyarázni s az Egyháznak a búcsúkról vallott taná-
val összhangzásba hozni? 

Az Egyház tanítása a búcsúkról egészen világos. 
A búcsú a már megbocsátott bűnök ideiglenes bün-
tetésének részleges vagy teljes elengedése a Krisztus-
tól nyert kulcs-batalom alapján. A részleges búcsúk 
idő szerinti beosztása (40 napi, 3—5—7 évi búcsú) 
a régi kánoni penitencián alapszik. Mikor az Egyház 
hét évi búcsút enged, ez annyit jelent, hogy a már 
megbocsátott bűnök ideiglenes büntetéséből elenged 
annyit, a mennyinek elengedését kieszközölhette volna 
a bűnös Istentől, ha a régi kánonok szerint 7 évig 
vezeklett volna. 

A részleges búcsú tehát a régi kánoni penitencia 
pótlásának mondható, Krisztus és a szentek érdemei-
ből az Egyház kincstárából (ex thesauro ecclesiae). 

Ép ezért kezdetben a részleges búcsúk teljesen 
megfeleltek a régi kánoni penitenciáknak : 40 nap, 
1, 3, 5, 7, 10 év. A legnagyobb volt 20 vagy 30 év. 
A régi búcsuengedélyek így is szólnak : «40 dies (vei 
septem annos) indulgentiarum de injunctis poeni-
tentiis relaxamus.»1 

Ehhez az elvhez, hogy t. i. a részleges búcsú a 
kánoni penitenciának legyen megfelelő, az Egyház 
mindig ragaszkodott. Ha tehát adott több százéves, 
sőt ezeréves búcsút, akkor kellett több százéves, sőt 
ezeréves penitenciának is léteznie. Fentebb már érin-
tettem Bellarmin és Theodoras a Spiritu Saucto fel-
fogását, a kik az ezeréves búcsú lehetőségét a kánoni 
penitencia alapján igyekeznek magyarázni.2 

Ez a magyarázat mindenesetre jogosult, főleg 
attól a kortól kezdve, mikor a régi nyilvános peni-
tencia (melyhez csak egyszer bocsátották a bűnöst) 
szabványait minden gyónásnál kazuisztikus módon 
kezdték alkalmazni, nemcsak a bűnök nemét, 
hanem azoknak a számát is tekintetbe véve. A nyil-
vános penitencia sújtotta pl. a nyilvánosságra jutott 
házasságtörést 7—10—20 éves penitenciával, azt azon-
ban nem kutatta, hányszor követte el az illető a 
copula carnalis-t. S ezért a régi penitenciális kánonok, 
melyek a nyilvános penitencia számára hozattak, 
csak a bűnök különböző fajtáiról szólnak, sehol nem 
említik a bűnök számát. A gyónásban azonban a 
bűnöket szám szerint is meg kell vallani. Mikor azután 
a penitenciális kánonokat a szám szerint megvallott 
bűnökre alkalmazták, a szokásos bűnösöknél rette-
netes magasra szökött a penitencia éveinek száma; 
valóban könnyen kijöhetett 2—3 ezer évi penitencia, 

1 V. ő. Binterim, Denkwürdigkeiten V, 3, 481. 1. 
2 «Nam et ante nos, omnibus fere sanctis monasteriis 

haec disciplinae regula nequaquam fuit incognita et si non 
adeo frequentata ; unde et singulos annos poenitentiae millenis 
scopis redimere consueverunt.» (Idézve Binterim, Denkwür-
digkeiten V, 3, 150.). 
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a melynek az elvégzése már képtelenség volt, — ezt 
helyettesíthette az Egyház kincstárából engedélyezetl 
búcsú. 

De én még egy más megoldási módot is talál-
tam. Damiani szent Péter irataiból az tűnik ki, hogy 
azon kor felfogása szerint igenis lehetett több száz 
éves, sőt ezeréves penitenciát is feladni és azt a földi 
élet alatt elvégezni. Még pedig a kővetkező módon. 
A X. század végén már elterjedt szokás volt a kánoni 
penitenciákat bizonyos önsanyargatásokkal pótolni, 
megváltani. Ezek között első helyet foglalt el az ön-
ostorozás. 

Az önostorozást különösen a szerzetesek gyako-
rolták nagy buzgósággal s ezt disciplina névvel jelöl-
ték. A kolostorokban támadt az a gondolat is, hogy 
disciplinával pótolják a kánoni penitenciát. Egész 
szabályzat keletkezett, a mely szerint meg volt hatá-
rozva, hány ostorcsapással lehet megváltani 40 napi 
vagy egy évi penitenciát. 

Damiáni szent Péter, a ki lelkes felkarolója volt 
az önsanyargatás e nemének, egyik levelében em-
líti,1 hogy általános szokás volt már ő előtte is a 
kánoni penitencia egy évét ezer ostorcsapással he-
lyettesíteni. 

De majdnem hihetetlen dolgokat beszél el egyik 
tanítványáról, szent Domonkosról, a ki a Loricatus 
melléknevet nyerte. Ennek szokása volt százéves 
penitenciákat magára venni, hogy azokat ostorozás 
és zsoltárimádkozás által végezze el. Dominicus Lori-
catus ugyanis zsoltárimádkozás közben folyton osto-
rozta önmagát. Ebben olyan virtuozitásra tett szert, 
hogy képes volt ezer csapást végezni 10 zsoltár el-
mondása közben. A száz éves penitenciát pedig így 
végezte. Szerinte egy évi penitenciának megfelel 3 ezer 
ostorcsapás; a gyakorlat megmutatta, hogy 10 zsoltár 
mondása közben ezer csapást lehet végezni, — tehát 
az egész psaltériumnak (150 zsoltárnak) folytonos 
ostorozással kisért elmondása 5 évi kánoni peni-
tenciának felel meg. A zsoltárkönyvnek huszszori el-
mondása kapcsolatban az ostorozással kitesz 100 esz-
tendei penitenciát. 

Hozzáteszi ezekhez Damiani szent Péter, hogy 

1 Petri Damiani Opusculum f i . De vita eremitica cap. 
VIII. (Migne, Patr. Lat. 145. p. 757.) : «Nam quadragesimalibus 
circulis sive cum poenitentiam peragendam habet (crebro 
enim centum annorum poenitentiam suscipit) tunc per 
dies singulos dum se scoparum tunsionibus afficit, ad minus 
tria psalteria meditando persolvit. Centum autem annorum 
poenitentia, sicut ipso auctore didicimus, sic expletur. Porro 
cum trium scoparum millia unum poenitentiae annum apud 
nos regulariter expleant, decern autem psalmorum modulatio, 
ut saepe probatum est, mitte scopas admittat ; dum centum 
quinquaginla psalmis constare psalterium non ambiguitur, 
quinque annorum poenitentia in liujus psalterii disciplina 
recte supputantibus invenilur. Sed sive quinque vices ducas 
sive viginti quinquies centum fiunt. Consequitur ergo, ut qui 
viginti psalteria cum disciplina decantat, centum annorum 
poenitentiam se peregisse confidat.» 

Domonkos az ostorozást rendesen mindkét kezéve1 

szokta végezni,1 a mi által megkétszereződött az ostor-
csapások száma s így az általuk pótolt kánoni peni-
tencia is. 

Mennyi idő kellett mégis 100 évi penitencia el-
végzéséhez ? Domonkos hat napot elégségesnek tar-
tott arra, hogy a fentebb leírt módon elvégezzen 
annyi önsanyargatást, a mely megfelelt 100 évi peni-
tenciának.2 Sőt az egyik nagyböjt elején arra kérte 
barátját, adjon föl neki ezer évi penitenciát, melyet — 
mint Damiani Péter megjegyzi — a nagyböjt végére 
bizonyosan el is végzett.3 

íme tehát lehetséges volt több száz éves, sőt ezer 
éves penitencia is, azaz lehetséges volt olyan önsa-
nyargatás, melyet több százéves, sőt ezeréves kánoni 
penitenciával felérőnek tartottak. De ha ez lehetséges 
volt, akkor a több száz éves, sőt ezer éves búcsút is 
meg lehet magyarázni. Mert ez nem jelent mást, mint 
azon önsanyargatások elengedését, a melyek kitettek 
ezer évi penitenciát. Vagy még világosabban, az ezer 
éves búcsú által a hívőnek annyi ideiglenes büntetés 
engedtetett el, amennyinek elengedését kieszközöl-
hette volna az ezer évi kánoni penitenciának meg-
felelő önsanyaragatással. 

Igy fogva fel a dolgot, az ezer éves búcsúban 
sem találhatunk olyant, a mi az Egyháznak tanításá-
val ellenkeznék. Az ezer éves búcsú az ezer éves 
penitenciának megfelelő; már pedig — miként ki-
mutattam — volt egy bizonyos kor, a melyben több 
száz éves, sőt ezer éves penitenciákat is ismertek, 
természetesen nem szószerinti értelemben, hanem 
bizonyos önsanyargatásokat (az önmegostorozást, a 
disciplinât) mértékelték a száz és ezer éves penitenciák 
elnevezésével. Az ezer éves búcsút is tehát csak oly 
értelemben kell venni, a minőt az ezer éves peni-
tenciának tulajdonítottak. Nem tagadom, hogy ez a 
felfogás később, főleg a búcsúval üzérkedőknek alkal-
mat nyújtott apokrif-búcsuk hirdetésére, de az ily-
nemű visszaélésekért az Egyházat nem lehet felelőssé 
tenni. Ma már ez a kérdés természetesen csak törté-
nelmi értékkel bír; a mennyiben, miként említettem, 
a S. Congregatio Indulgentiarum minden ezer évre 
s azontúl terjedő búcsút visszavont, illetve eltörölt. 
Ép ezért a sekrestyékből is eltávolítandó minden olyan 
imádságszöveg, a mely ezer éves búcsúkat hirdet. 

Mihályfi Ákos dr. 

1 Quamquam et in hoc plerosque noster Dominicus 
superet : quia cum nonnulli unam mamim in disciplinis agendis 
exerceant, iste utrevera Benjamin filius contra rebelles carnis 
illecebras utraque manu infatigabiliter pugnat. (I. h.) 

2 Hanc autem centum annorum poenitentiam, ut mihi 
ipse professus est, facile sexdiebus ex more consummat. (I. h. 

8 I. m. cap. IX, (Migne, Patr. Lat 145, 757) : Memini 
quoque, quia cujusdam Quadragesimae imminentis initio 

mille annos imponi sibi per nos poenitentiam petiit: quos 
certe omnes ferme antequam jejunii tempus fransigeretur 
explevit. 
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Levél J apánbó l . Mélyen tisztelt Nagyságos Uram ! 
5-ik hónapot töltöm már világkörüli utamban. A mi 
szépet, érdekeset, tanulságosat láttam ez idő alatt, azt 
egy rövid levélben leírni nem lehet. Azért csak arról 
fogok megemlékezni, a mit Nagyságoddal közölni igen 
szivemen fekszik. 

December elején hagytam el hazámat. Németorszá-
gon és Belgiumon át Londonba mentem. Ott a decem-
ber 17-én induló Kitanomaru nevü japáni hajóra ültem. 
A japániak pár év óta gyönyörű hajókat járatnak Euró-
pába és Amerikába. Két nagy társaságuk van : a Nippon 
Yusen Kaisha (japáni postahajótársaság) és a Tóyó 
kisenkaislia (Csendes óceánbeli hajóstársaság) ; előbbi 
Európába küldi 8—9000 tonnás gyönyörű hajóit, utóbbi 
10—12000 tonnás hajói által Amerikával közlekedik. 
Hajóm nagy viharban indult; 4 napon át a hullámok 
mint egy hegyipatak csaptak át a fedélzeten. Ez időben 
több hajó süllyedt el a francia-spanyol partok közelé-
ben. Csak Gibraltárnál éltük el a csendesebb vizeket 
s ez időtől kezdve hajónk méltóságteljes nyugalommal 
siklott a földközi tenger hullámain. 

A gyönyörű szép hajó személyzete a kapitányon 
kívül mind japáni volt; a hajón páratlan rend uralko-
dott ; fénylett és csillogott minden a tisztaságtól. «Hogy 
van legénységével megelégedve» ? — kérdém egyszer a 
kapitánytól. «Soha ezeknél derekabb, pontosabb matró-
zokkal nem volt dolgom» — volt a rövid, de igen világos 
válasz. Magam is csak azt mondhatom, hogy soha pon-
tosabb, figyelmesebb kiszolgálásban nem részesültem, 
mint e hajón. Az utazók fele japáni volt, valamennyien a 
londoni kiállításról tértek haza. Miután a japáni nyel-
vet bírom, szívélyes barátságban voltam mindnyájukkal. 
Az európai utasok nagyobbára angolok voltak. Megható 
volt látni, mint gyűlnek össze csekély kivétellel majd-
nem valamennyien a szalonban vasárnaponkint, hogy 
ott közösen végezzék imák és énekekből álló istentisz-
teletüket. Kérdem : ha ötven kath. utas lett volna a 
hajón, hányan közülök mertek volna hasonlóan csele-
kedni ? 

Marseillesben, Port-Saidban 1—1 napra kiszállot-
tunk. A vöröstengeren remek verőfényes idő kedvezett ; 
oly meleg volt, hogy a kapitány a födélzeten vizáthatlan 
ponyvákból uszodát állíttatott fel; a gyönyörű nyári időt 
felhasználva az angol és japáni utasok a sportok leg-
különfélébb nemeit gyakorolták, a mennyire ugyanis 
azt a fedélzet korlátolt viszonyai megengedték. Persze, 
hogy ily sportok után pompás étvággyal ültek az asz-
talhoz s a derült hangulatban sem volt hiány. Azért 
sem a japániak, sem az angolok részéről nem tapasz-
taltam egész idő alatt, hogy valaki indulatos vagy ud-
variatlan szóval megzavarta volna a legpéldásahb egyet-
értést. 

A legfölségesebb időben értük el Ceylont, a földi 
paradicsomot. Colombóban, Kandyban, Peradeniában, 
Mount-Laviniában nem bírtam betelni azon lélekemelő 
hangulatokkal, melyeket a hegyek-völgyek csodás for-
mációi, a növényzet soha nem látott s nem sejtelt ezer-
oldalú tündéri alakulása s a hullámzó tenger bűvös-
bájos végtelensége keltettek bennem, — no de főleg a 
tarka pezsgő élet, mely a városok utcáin oly élénk keleti 
,szinek keretében hömpölyög. 

A külsőségek részleteibe nem bocsájlkozhatoin, mert 

arra akarok áttérni, mi utamban legjobban érdekelt: 
a kath. missiókra. Dél-Indiában és Ceylon szigetén 
5 püspök úrnál tisztelegtem és számos missióházat fel-
kerestem. Mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fo-
gadtak, főleg midőn látták meleg érdeklődésemet a 
missiók ügye iránt. 

Mindenütt ugyanazon érlesítést nyertem: «Ceylon-
ban és Dél-Indiában a lelkiekben jól állnak a missiók, 
de jelentékenyebb terjeszkedésre hiányzanak az anyagi 
eszközök.» Egy püspök úr így szóllott hozzám: «nálunk 
a siker javarészben pénzkérdés; virágzó iskoláink, árva-
házaink vannak, de alig bírjuk ezeket is fenntartani; 
terjeszkedésről pénzhiány folytán szó sem lehet. Pedig 
százával jönnének hozzánk az emberek !» Egy másik 
püspök úr összetett kezekkel kért : tennék lépéseket az 
iránt, hogy a missiók felkarolásának kérdése a kath. 
nagygyűléseken szóvá tétessék. Én azt feleltem : «a kath. 
világmissiók ügye a nagy kath. világegyház szent és 
közös érdeke. Rómának kellene kiadni a rendeletet, 
hogy minden kath. templomban az egész föld kereksé-
gén évente egyszer a missiókról tartassék a szent be-
széd s utána egy kis filléres gyűjtés rendeztessék.» 
«Hiszen némely országban ezen szokás már évek óta 
fennáll» volt a válasz. «Kérem tegyen ön lépéseket, eset-
leg Rómában is, hogy önöknél is életbe lépjen ezen 
üdvös intézkedés.» 

Valóban igen szomorú jelenség az, hogy nálunk a 
kath. nép alig tud valamit a missiókról ; azon (5000 
korona összeg pedig, melyet Magyarország e célra áldoz, 
valóságos szégyenfoltja és szegénységi bizonyítványa a 
mi hitéletünknek. Hiszen tudjuk, hogy a protestáns 
missiók évi jövedelme meghaladja a százmilliót! Miért 
engedjük mi ennyire lefőzni magunkat prot. testvéreink 
által? Valóban nagy szégyen az, hogy a világ összes 
katholikusai ezen óriási áldozatkészséggel szemben csak 
hat milliót tudnak összehozni: Franciaország egymaga 
4 milliót ! Ausztria, a gazdag iparos állam, csak 60.000-et, 
mi, a zsiros Kánaán lakói, csak 6000-et ! Pedig fény-
űzésre, korcsmára, kártyára, cifra ruhákra kijut bővi-
ben ! A khinai missiók ép oly szükséget szenvednek. 
Legrosszabbul áll a dolog Japánban, a hol a legnagyobb 
mérvű segélyre lenne szükség. Mondhatom, személyes 
barátságban vagyok a legtöbb japánországi kath. missio-
náriussal. Megfordultam számtalanszor szegényes vis-
kóikban ; személyesen tapasztaltam, mennyire nincs 
pénzük a legszükségesebb dolgokra: iskolára, köny-
vekre, röpiratokra stb. stb. Pedig a japáni missionáriu-
sok dolga egyébként sem mondható aranyosnak : itt a 
siker nem pénzkérdés első helyen ; hanem a legbuzgóbb, 
legkitartóbb fáradozásoknak jutalma s csakis rendkívül 
szorgos, alapos előkészület és képzettség mellett érhető 
el. De ez szintén pénzbe kerül ; de pénzbe kerülne és 
pedig sok pénzbe azon sok felvilágosító könyv, röpirat, 
mely nélkül a rendkívül jól iskolázott, de jelenleg sem 
philosophia, sem vallás iránt nem érdeklődő japáni nép 
körében a legcsekélyebb eredmény sem crhető el. Ma az 
ország figyelme a hadsereg, a hajóraj, az iskolák, a 
gyárak felé fordul : soha nép kevesebb érdeklődést nem 
tanúsított a lelki élet és vallás iránt, mint a japáni nép 
a 40 év előtt végbement óriási politikai és társadalmi 
átalakulása óta. 

A világmissiók felkarolása, a kath. sajtó egyesítése, 
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a törpe, de katonailag szervezett minoritás által nap-
ról-napra üldözött, gyalázott, kigúnyolt, megtépázott és 
letiport kath. töhbség szervezése nem lehet programmja 
egyes országoknak, hanem csak a katholikusok össze-
ségének. 

Itt az ideje, hogy komolyan gondoljunk egy nem-
zetközi kath. szövetség megalakítására, mely programm-
jába véve a fentemlített nagyfontosságú kérdéseket, az 
önvédelem célravezető eszközeiről is gondoskodnék — 
első helyen a lelkek szoros köteléke által a keresztény 
szeretet sziklaszilárd alapján. 

Legmelegebben ajánlva Nagyságod kegyes figyel-
mébe mindezen nagy aktualitású dolgokat s kérve ke-
gyes hozzájárulását azok megindítása és előmozdítása 
körül — vagyok mély tisztelettel Nagyságos uramnak 

Yamada, Isr (Japán) 1911 április 19-én, 
alázatos szolgája 

Velics Antal dr. 

Eucharistia a Didachéban. 

De Rossiról, a hírneves római archeológusról 
és katakomba-kutatóról, érdekes epizódot jegyzett 
föl Wilpert. Már betegeskedett az öreg mester, midőn 
hirét vette a Wilpert által a Via Salaria Nuova-n 
lévő szent Priscilla katakombában, illetőleg ennek 
ma «Capeila graeca»-nak nevezett kamarájában föl-
fedezett frescóknak. Meg nem állhatta, hogy meg ne 
tekintse. Szélütötten, testvére karjára támaszkodva, 
szállott le 1894 április 6.-án a katakombába. Hosz-
szasan elnézegette különösen a főfrescót, a «Fractio 
panis»-t, majd visszamenőben, nagy elragadtatással 
mondta Wilpertnek: kutatásainknak ez a koronája! 

A fresco t. i. az eddig ismert legrégibb s leg-
kifejezőbb ábrázolása az oltáriszentségnek. Wilpert 
szerint a II. század első évtizedeiből való.1 

A mi ez a «Fractio panis»-fresco az őskeresztény 
képírás emlékei között, ugyanaz a jelentősége van a 
fresco fölfedezése előtt egy évtizeddel (1883 dec.) 
Bryennius Philotheus, a későbbi ni komédiái metro-
polita által közzétett « Didaché»-nak2 az eddig ismert 
őskeresztény iratok között. Nemcsak hogy eddig ismert 
legrégibb kánonon kívüli iratunk, valószínűleg az 
I. század 70-es éveiből való,3 hanem benne talál-

1 Joseph Wilpert : Fractio panis. Illustratiókkal. Freiburg, 
1895. Vorwort és 32.1. — Nálunk Pethő ismertette a «M. Sion»-
ban. 1897. 81. 1. — A kép többféle magyarázatával szemben 
Wieland is azt m o n d j a : «Somit dürf te Wilpert mit seiner 
Bevorzugung der eucharistischen Erklärung der fraglichen 
Darstellung wollt im Rechte sein». Mensa und Confessio. 
München, 1906. 129. és 132. I. 

2 Teljes cime : Aíok/yj xtôv Scùîsxa àTtoaxôXœv. Ai&ayfq y.upíou 
8id tffiv Scóísxa &Koaxó\m -coî; ëftvsatv. — Doctrina duodecim 
apostolorum. Doctrina Domini per duodecim apostolos gen-
tibus tradita. Kettős cim. L. róla Harnack : Die Lehre (1er 
zwölf Apostel. (Texte und Untersuchungen zur Gesch. der 
altchrist. Literatur. Von O. Gebhardt und A. Harnack. Leipzig, 
1886. II. Band. 24.1.) Harnack dolgozata a kötetben 1884-ből való. 

3 München : Die Lehre (1er zwölf Apostel, eine Schrift 

kozunk először az eucharistiával (a «Fractio panis»-
sal), mint szentséggel (lelki eledellel) s mint újszövet-
ségi áldozattal is. 

Régibb tehát a római Kelemen, régibb antiochiai 
Ignác iratainál s tartalmával egyenesen a föld kerek-
ségén Jeruzsálem felől alakulni kezdő egyház leg-
első idejébe vezet be, a kereszténység hajnalkorába. 
Mint ilyen s egyúttal egyetemesen oktató természeténél 
fogva, amennyiben nem valamely egyes személyhez 
van intézve, hanem az összes keresztényeknek szól; 
s ennélfogva nem valamely fölvetett kérdés alkalmi 
megvilágítása, hanem szisztéma : 1 valóban megbecsül-
hetetlen tájékoztatást nyújt az első egyház, illetőleg 
az első keresztény hitközségek tani, liturgiái és szer-
vezeti állapotára nézve.2 

Mérlegelve a Didaché tartalmát, mondhatjuk, 
hogy ez az irat az lehetett az első időkben, a 
mi a mai híveknek a kis katekizmus, afféle kis 
kézikönyv, vagy őskeresztény népkönyv.3 Jól jellemzi 
Harnack: «Rövid vezérfonal a keresztények számára, 
mely szerint egész életmódjukat irányítaniok kell. 
Ha jól szemügyre vesszük az irat alaprajzát és 
részleteit, nyilvánvaló, mikép a szerző egész törek-
vése odairányult, hogy áttekinthető, könnyen föl-
fogható s egyben könnyen megjegyezhető módon 
állítsa össze a keresztény életet irányító legfőbb 
szabályokat, oiSayjiaxa raO -/.optou. Egész eljárása bizo-
nyítja, hogy oly időben fogott az íráshoz, midőn az 
újszövetségi Kánon még nem létezett, sőt cum grano 
salis állíthatjuk, hogy ennek az iratnak egy egész 
újszövetségi Kánont kellett pótolnia, vagyis azt a 
szolgálatot kellett teljesítenie, melyet a szerző idejé-
ben egy «új» irattól az ószövetség mellett az egyház 
számára igényeltek. De az irat egyúttal nagybecsű 
kommentár is azokhoz az ősrégi tanúsítványokhoz, 

des ersten Jahrhunderts . Zeitschrift für k. Theol. Innsbruck, 
1886. 640. 1. Ugyanígy Sabatier : La didaché ou l'enseigne-
ment des douze apôtres. 1885. 150. 1. — Funk iratási idejét 
80—90-re, Zahn, Langen, Peterson 70—120 közé, Renesse az 
I. század végére, Bryennius 120—160 közé, Harnack 135—165 
közé helyezi. Ehrhard (Die Apostellehre. Strassburg, 1892.) 
a legrégibb kánononkívüli iratnak tartja. 

1 Harnack szerint : «Die Gliederung des Stoffes in der 
Didactic ist eine so logische und strenge, dasz von ihr aus 
das beste Argument für die Integrität des uns überlieferten 
Textes in allen seinen Theilen und bis in das Detail hinein 
gewonnen werden k a n n . . . Die Schrift zeichnet sich durch 
strenge Disposition, knappe Ausführung und Reichhaltigkeit 
vor allen urchristlichen Schriften aus». Texte und Unter-
suchungen. II. 37. 1. 

2 A Funk-féle kiadást használtam : Patres Apostoliéi. 
Tubingae, 1901. — A mû akkora, mint a Galatákhoz írt levél. 

3 Renesse : Die Lehre der zwölf Apostel. Giessen, 1897. 
41. 1.: «Ein urchristliches Volksbuch.» Hoffmann szerint (Das 
Abendmahl im Urchristentlium. Berlin, 1903. 207. 1.) : «Ein 
Katechismus des christlichen Lebens.» — Rauschen szerint 
(Grundrisz der Patrologie. Freiburg, 1910. 21. 1 ) : «Das älteste 
christliche Religionshandbuch.» — Nálunk e szempontból 
Gerely foglalkozott vele: A katechezis az apostolok idejében. 
Budapest, 1911. 
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melyekkel a pogány-keresztény hitközségek életéről, 
törekvéseiről, berendezkedéséről abból az időből 
rendelkezünk».1 

Tizenhat fejezetből áll,2 melyeket tartalmuk szerint 
négy részre lehet osztani: I—VI., VII—X., XI—XV. és 
XVI fejezetekre. Az első részben a keresztény erkölcs 
szabványai foglaltatnak, a második kioktatás a hitélet 
egyes cselekvényeiről (keresztelés, böjt, ima, eucha-
ristia), a harmadikban a hitközségi élet (a vasárnapi 
isteni tisztelettel, XIV. fej.) van szabályozva s az 
epilógusként álló XVI. fejezet buzdítás az Úr jöve-
telére való előkészületre. 

Eredeti szöveg. 
IX. Ilepî oè tfj'Ç EÙya.pi'jv.y.ç, oüxwç 

eô^apian^aaxe. 2. ttpwxov r.zpi xoû 
Tcoxïjpt'ou. Eüyaptcxoö|i.£V cot, nzxep 
^[iwv, ùnèp xfjç àytaç àjircéXou AauiS 
xoö itatSôç cou, fjç èyvwptcaç Vj[ùv Stà 
' IÏJCOÛ XOÖ 7iatSôç cou • col ïj Sé£a efg 
xoùç atffivaç. 3. rcepî Sè xoû xÀàcjiaxoç' 
E5y_aptcxo0[iév cot, r.íizp V)|iwv, ÔTtèp 
xfjç Çwfjç xaÊ yvàjcEwç, fjç éyuwptcaç 
T̂ jxcv Stà 'IrjcoQ xoû TtatSoç cou • cot 
fj Só£a etç xoûç afwvaç. 4. wcrcsp 
íjv xoöxo xó xXác|jta St£cx0;7uc|i.£v0v 
sTiávw xwv ôpéwv y.ai auvayífáv syévexo 
ëv, oöxw auvayjhr^iû cou rj âxxÀrjcta 
Í7zi> xwv 7i£páxwv xrjç yrjç e?ç x?)v cijv 
ßacdscav • Sri cou icxtv y) SôÇa xat rj 
Sôvajxtç Stà 'ITJCOÛ Xptcxoû e(ç xobç 

atwvaç. 5. pjSetç Sè cpayéxw [iïjSè 
utéxo) «Tto xfjç Eiiyaptaxtaç ôjifôv, dXX' 
oÍ ßaTixtcfl'Svxe? eiç Svofia xupt'ou • -/.at 
yàp Ttspt xoùxou £Îpr;x£V ô xùptoç. Mrj 
Swxs x& âytov xoiç xuct. 

X. Mexà Sé xö iji,7tXr)c87jvat ouxwç 
eô/aptaxTjCaxc- 2. Eùyaptcxoûjxév cot, 
7Lax£p ayte, ôrcèp xoû áytou ovôjj.axôç 
cou, o5 xaxecxTjvwcaç èv xatç xapStatç 
i?j|x(Sv, xat urcèp XY]ç yuwcew; xat 
racxew; xat àftavactaç, ïjç èyvwptcaç 
T̂ jxtv Stà 'Irjcoû xoû 7iatSój cou • cot y) 

1 Harnack : Texte und Untersuch. II. 32. I. — Bickell 
szerint : «Die üidache leistet gewisserniaszen mehr, als die 
neutestamentlichen Schriften, da keine derselben eine so ein-
gehende und zusammenhangende Darstellung des christlichen 
Gemeindelebens enthält». Zeitschrift für kalh. Theologie 1884. 
401. 1. — Ehrhard (i. művében) : einzig dastehendes Denkmal 
des christlichen Altertums-nak nevezi. 

2 A görög kéziratot Bryennius fedezte föl 1873-ban Kon-
stantinápolyban, a Pliarosban, a jeruzsálemi patriarchatus 
ottani kolostorának könyvtárában, egy a «Leo nótárius» 
által 1056-ban másolt kódexben, melyet ez idő szerint (1887 

A Didaché dogmatikai tartalmát már volt alkal-
mam bemutatni ;3 jelenleg csupán csak az eucharis-
tiáról szóló egyik részletét (IX. és X. fej.), az ú. n. 
eucharisztikus imákat, vesszük tárgyalás alá,4 hogy 
eme legrégibb iratunk kalauzolása mellett lássuk, mit 
vallottak mindjár t kezdetben a keresztény hivek az 
eucharistiáról, mai kifejezéssel élve: mint oltáriszent-
ségről ? 

I. 
Előrebocsátjuk magukat az imákat teljes szöve-

gükben és pedig az eredeti görögöt, Funk latin és 
Damjan magyar fordítása kíséretében. 

Damian fordítása. 
IX. A mi a hálaadást illeti, így 

adjatok hálát ; 2. Először a kehely 
fölött: Hálát adunk neked, mi 
Atyánk, Dávid a te fiad (szolgád) 
szent szőlőtőkéjeért, melyet ne-
künk fiad Jézus által kinyilvání-
tottál, dicsőség neked az örökké-
valóságon át. 3. A megtört kenyér 
fölött pedig: Hálát adunk neked, 
mi Atyánk, az élet- és ismeretért, 
melyet nekünk Jézus a te fiad 
által kinyilvánítottál, dicsőség ne-
ked az örökkévalóságon át. 4. Va-
lamint a megtört kenyér a he-
gyeken el volt szórva és egybe 
lelt gyűjtve, így gyűjtessék egybe 
egyházad a föld határairól a te 
országodba : mivel tied a dicső-
ség és hatalom Jézus Krisztus által 
az örökkévalóságon át. 5. Senki 
pedig ne egyék, se ne igyék a ti 
Úrvacsorátokból, hanem csak a 
kik Jézus nevében meg vannak 
keresztelve; mivel ugyanis erről 
mondja az Úr : ne adjátok szentet 
a kutyáknak. 

X. Miután pedig megelégültetek, 
így adjatok hálá t : 2. Hálát adunk 
neked, szent Atya, a te szent ne-
vedért, melynek szivünkben lakást 
adtál és az ismeretért és hitért és 
halhatatlanságért, melyet nekünk 
Jézus a te fiad által nyilvánítottál ; 

óta) Jeruzsálemben, a patriarchai könyvtárban 56. szám a. 
őriznek. A szöveg egyfolytában van írva, fejezetekre Bryen-
nius osztotta föl. Harnack az egészet három részre osztja 
(Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege. Leipzig, 
1896. 2—5.1.) : I—X., XI—XV., XVI. ; hasonlókép Bardenhewer is, 
Patrologia. Freiburg, 1910.18. 1. Nekem megfelelőbbnek látszik 
a négy részre való fölosztás. 

8 Dudek : A dogmátlan őskereszténység. Religio 1910. 
625. s k. 1. 

4 A másik részlet, a XIV. fejezet, az eucharistiával, mint 
áldozattal foglalkozik. 

Funk fordítása. 
IX. Quod ad grat iarum actionem 

attinet, sic gratias agite : 2. pri-
mum de calice: Gratias tibi agi-
mus, pater noster, pro sancta vite 
David pueri tui, quam indicasti 
nobis per Jesum puerum tuum: 
gloria tibi in saecula. De pane 
fracto au tem: Gratias tibi aginius, 
pater noster, pro vita et scientia, 
quam indicasti nobis per Jesum 
puerum t u u m ; gloria tibi in sae-
cula. 4. Sicut hic panis fractus 
dispersus erat supra montes et 
collectus factus est unus, ita col-
ligatur ecclesia tua a finibus ter-
rae in regnum tuum; quoniam 
tua est gloria et virtus per Jesum 
Christum in saecula. 5. Nemo 
autem edat neque bibat a vestra 
grat iarum actione, nisi qui bap-
tisati sunt in nomine Jesu; de hoc 
etenim dixit dominus : Ne date 
sanctum canibus. 

X. Postquam autem impleti estis, 
sic gratias agite: 2. Gratias tibi 
aginius, pater sancte, pro sancto 
nomine tuo, quod fecisti ut ha-
bitet in cordibus nostris, et pro 
scientia et fide et immortalitate, 
quam indicasti nobis per Jesum 
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SoÇa £tç xobç afœvaç. 3. où, SÉaTOxa 
Ttavxoxpáxop, Ixxiaaç xà uávxa ëvExev 
XOÖ ÓVÓ|JiaxÓ; CTOU, xpoç^V X £ xat 7 ÎOX&V 

eowxaç xoiç àvfrpwratç elç àraXauatv, 
tv a aot £{jyvaptax^ao)aiv, r̂ ttv Sè è/apiaoj 
TtvEufiaxtxrjv xpoç)r;v xaî TOXÖV xat 
^wrjv afwvtov Stà xoû 7iatSôç aou. 

4. itpö Tiávxwv £Ù)(aptCTXoô|ji£V aot, Sx: 
Suvaxèç et • aot r) ooça sfç toù; a£ûk>aç. 
5. [ivrjcjih'jxi, xúpie, xfjç èxxXrjaiaç aou 
xoO ^óaaaö'at aùxijv Á N Ö rcavxô? TTOVT)-

poO xat xEÀawaat aöxrjv èv Trj àyy.uri 
aou, xat aúva^ov atjxíjv ànè xwv 
x£aaápü)V ávéfiwv, xr/v aytaaftöaav, stç 
X7]v ayjv (3açtÀEÎav, Vjxoî aaaç aöx'fj • 
Sxt aoû êaxtv Vj Sôvafuç xat yj oó^a 
£?ç TOÙÇ atwvaç. 6. EM>£XW 7_7.pt- xat 
rcapeXíl-Éxci) 6 xôajxoç ouxoç. Î2aavvà 
tqj ifsâ) Aaut'o. £t xtç âytôç èaxtv, 
Èp̂ éaS-w • £t xtç oùx ëaxt, [lexavoei-
xw ' [iapàv á&x • ájr/jv. xotç oé 7tpo-
cprjzxLç £7ïtxpéu£x£ £'jyvaptcrx£îv, 8aa 
ftéÀouatv. 

puerum tuum ; gloria tibi in sae-
cula. 3. Tu, domine omnipotens, 
creasti omnia propter nomen 
tuuin, et cibum potumque dedisti 
hominibus ad fruendum ut tibi 
gratias agant, nobis autem lar-
gitus es spirituálém cibum et 
potum et vitam aeternam per 
puerum tuum. 4. Ante omnia gra-
tias tibi agimus, quod potens es: 
gloria tibi in saecula. 5. Recor-
dare, domine, ecclesiae tuae, ut 
eam libérés ab omni malo eam-
que perficias in caritate tua et 
collige earn a quattuor ventis 
sanctificatam in regnum tuum, 
quod ei parasti, quoniam tua est 
virtus et gloria in saecula. Ad-
veniat gratia et praetereat mundus 
hic. Hosanna deo David. Si quis 
sanctus est, accedat: si quis non 
est, poenitentiam agat. Maranatha, 
Amen. 7. Prophetis vero permit-
tite gratias agere, quantas volunt.1 

Ezek szószerint a kutatásunk tárgyát képező 
didachéi eucharisztikus imák. 

Beállításuk a textusba sajátszerű. Semmi részle-
ges utasítás nem előzi meg, semmi felvilágosító magya-
rázat nem kiséri. A szerző nem írja elő, hol kell 
őket mondani, hányszor kell mondani s milyen alka-
lommal vagy szertartás kíséretében kell mondani, 
mint a minő részletes utasításokkal találkozunk az 
előző fejezetekben a keresztségre, a böjtre, vagy a 
Miatyánk napjában háromszor elmondandó imájára 
vonatkozólag. Úgy adja a szerző a dolgot, mint a ki 
egy jól ismert s a hivek előtt további magyarázatra 
nem szoruló kötelességről intézkedik. 

«Napjában háromszor így imádkozzatok» (a Mi-
atyánkot) utasítással végződik a VIII. fejezet s nyomban 
utána következik a IX. fejezet imigyen: A mi pedig 
a hálaadást illeti, így adjatok h á l á t . . . n£pt Sè x^ç 
EÙ^aptaxtaç, oôxwç E'jyaptaxïjaaxe... 

Drámához hasonlítva, úgy vagyunk mi későbbiek 
az első olvasásra ezzel a szöveggel, mintha a színpadon 
előadott darabból, az egész cselekvényből, csupán 
csak egy epizódot hallanánk. A kinek szerepe, tudja, 
hová illik az, mi a kerete; mi ellenben az egész 
cselekvényből csak egy magában álló, kiszakított 
részletet hallunk: a hivek eucharisztikus imáját. 

Tudvalevőleg azonban semmit se lehet úgy 
1 Funk: Patres Apostoliéi. Tubingae. 1901. 21. I. A görög 

szöveget is tőle vettem át. 
2 Damjan : A tizenkét apostol tanítása. Hittud. Folyóirat 

1893. 927. 1. 

dicsőség neked az örökkévalósá-
gon át. 3. Te mindenható Úr, te-
remtettél mindent a te nevedért, 
és az embereknek ételt és italt 
adtál élvezetökre, hogy neked 
hálát adjanak, nekünk pedig aján-
dékoztál fiad által szellemi ételt 
és italt és örök életet. 4. Mindenek 
előtt hálát adunk neked, mivel 
hatalmas vagy ; dicsőség neked 
az örökkévalóságon át. 5. Emlé-
kezzél meg, Úr, a te egyházadról, 
hogy minden bajtól megszaba-
dítsad és szeretetedben tökélete-
sítsed, és gyújtsd össze a meg-
szenteltet a négy széltől a te or-
szágodba, melyet neki készítettél; 
mivel tied a hatalom és dicsőség 
az örökkévalóságon át. 6. Jöjjön a 
kegyelem és múljék el ezen világ. 
Hosanna Dávid Istenének. Ha va-
laki szent, közelegjen; ha valaki 
nem az, tartson penitenciát. Ma-
ranatha. Amen. 7. A prófétáknak 
pedig engedjétek meg, hogy hálát 
adjanak, a mennyit akarnak.2 

mondani, hogy valamiféle vonatkoztatás nem volna 
észrevehető szavainkon. Úgy vagyunk itt is. A keret-
ből, az egész őskeresztény cselekvényből, melyhez 
ezek az imák, mint részlet, tartoztak, mégis észlel-
hető egy-két apró megjegyzés, egy-két odavetett utalás 
a szövegben s ez már megbecsülhetetlen értékű 
további tájékozódásunkra nézve. Mert a miként a gya-
korlott archeologus egy pár apró töredékből az egész 
régi tárgyra, annak mivoltára szokott következtetni; 
úgy hozzávetőlegesen mi is következtethetünk ezek-
ből az apró vonásokból magára az egész cselekvényre, 
magára a külső keretre, melybe ezek az imák be vol-
tak illesztve. 

Próbálkozzunk meg tehát legelőször is a külső 
keret rekonstruálásával, mivel ennek némi ismerete 
is fényt vet magára a bennünket elsősorban érdeklő 
és sokat vitatott imák tartalmára. 

Olvasva az előttünk fekvő szöveget, megállapít-
hatjuk, hogy étkezésről, lakomáról és pedig kenyér-
ből és borból álló lakomáról van szó, melyet eucha-
ristiának neveztek. Az első ima előtte, a másik utána 
(miután megelégíthetek) mondandó. Ez maga az álta-
lános, határozatlan keret ; ez az első benyomásunk, 
mely azonban még kétségben hagy a lakoma termé-
szete iránt; ezért még tovább kell kombinálnunk. 

Bészese a lakomának az első ima végén álló 
rendelkezés szerint csak keresztény ember lehet: 
«Senki pedig ne egyék és ne igyék a ti eucharistiá-
tokból, hanem csak a kik az Úr Jézus nevében meg 
vannak keresztelve». Hogy itt nem a keresztség for-



336 RELIGIO LXX. évf. 191Í. 

mája értendő, mintha az ősegyházban csupán Jézus 
nevében kereszteltek volna, látjuk a VII. fejezetből, 
hol kétszer is ismétli a keresztség formáját : « . . . önts 
háromszor vizet a fejre az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében». Az imában tehát a rítus 
van szembeállítva a rítussal: Jézus keresztsége Mózes 
vagy János keresztségével, hogy ennek kiemelésével 
a keresztelés mivolta felől kétely ne támadhasson. 

Hog}r pedig miért csak a Jézus nevében megke-
resztelt ember vehet részt ebben az eucharistiának 
nevezett lakomában, annak egyben súlyos okát is 
adja ; azért: «mert erről (rcspi TOÓTOU) mondta az Úr: 
Ne adjátok szentet a kutyáknak». Az író tehát, mint 
sokszor e műve folyamán, okadatolásul egye-
nesen Krisztus Máténál (7, 6) előforduló szavaira 
hivatkozik (csak ezt az evangéliumot ismeri) s 
erre az eucharistiára vonatkoztatja, mi által jel-
lemző fényt vet a lakoma természetére, egyenesen 
szentnek nevezvén azt s olyannak, a melyből nem ehe-
tik akárki. 

l)e még ez sem elég neki. A második ima zára-
déka szerint a keresztség, illetőleg az ember keresz-
tény volta sem elégséges ebben a lakomában való 
részesedéshez. Mintegy utólagosan még egy föltétel-
hez köti: «Ha valaki szent, közelegjen (ip^éaftw), ha 
valaki nem az, tartson penitenciát».1 A keresztény 
ember is (mint hasonlókép hangsúlyozza szent Pál is 
I. Kor. 11, 28: Vizsgálja meg azért magát az ember 
és úgy egyék azon kenyérből és igyék azon kehely-
ből : mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet 
eszik és iszik magának) — a keresztény ember is tehát 
csak bűntől tiszta lelkiismerettel vehet részt ebben 
a lakomában; azért mielőtt vételéhez járulhatna, 
penitenciával kell megtisztulnia. Ehhez hasonló intéz-
kedést még két helyen találunk a Didachéban. A IV. 
fejezetben: «Az egyházban gyónd meg bűneidet és 
ne járulj rossz lelkiismerettel az imához» és a XIV. 
fejezetben, a hol az eucharistiáról, mint áldozatról 
(9-oata), van szó: «Az Úr napján pedig összejővén, 
törjétek a kenyeret és adjatok hálát (eüxapianrjoms), 
miután bűneiteket meggyóntátok, hogy a ti áldoza-
totok tiszta legyen». 

Szo'val magából az imák szövegéből bontakozik 
ki a külső kerethez az első meghatározó elem : 
a lakomán résztvehető emberek minősége; csak a 
meggyónt keresztény ember vehet benne részt és 
mondhatja ezeket az imákat. 

Menjünk tovább. A második ima végén álló ren-
delkezésből kitűnik, hogy nemcsak az egyszerű hivek 
vettek részt ebben a lakomában, hanem a «próféták» 
is. «A prófétáknak pedig engedjétek meg, hogy hálát 
adjanak (z'r/a^xtvi). a mennyit akarnak.» 

1 Nehéz eldönteni, vájjon ez az intés az eucharistiához 
való járulásra, vagy pedig az Ur eljövetelére való előkészü-
letre vonatkozik-e ? Tény, hogy nyomban utána még az ebben 
az eucharistiában résztvevő prófétákról szóló intézkedés kö-
vetkezik, a mi az előbbi föltevést teszi elfogadhatóvá. 

íme a keret, a lakoma második meghatározó 
eleme, a «próféták». Nemcsak, hogy résztvesznek az 
eucharistiában, hanem egyben mint kiváltságos sze-
mélyek állíttatnak be, a kik nincsenek kötve az elő-
írt imákhoz, hanem többet és mást is imádkozhat-
nak. Vájjon kik ezek? 

A Didaché a következő fejezetekben bőven fog-
lalkozik velők, úgy hogy semmi kétséget nem hagy 
fönn kilétükre s az egyházban (èv éxxXrjcjíoc) elfoglalt 
állásukra nézve. Ennek megértéséhez tudni szüksé-
ges, hogy mint szent Pál leveleiben, (Ephes. 4. 11), úgy 
iratunkban is az egyházi tisztségeket viselők — ma 
papságnak hívjuk — öt néven fordulnak elő: apos-
tolok (de nem az Úr 12 apostola), próféták, tanítók, 
majd a mű vége felé: püspökök és diakonok. Leg-
többször említi a prófétákat, 15-ször, míg az apos-
tolokat és tanítókat csak 3-szor, a püspököket és 
diakonokat csak 1-szer (XV, I.). 

Ezeken a tisztviselőkön neveiken, teendőiken — 
látjuk meg legjobban, hogy az irat a legelső időket, 
a még csak alakulni kezdő hitközségeket tartja szem 
előtt. Csupa jövés-menés, csupa kezdés, úgy hogy 
az új alakulatok valamelyes megállapodásáról 
alig lehet még szó. Az apostoloknak nevezettek körül-
járnak, mint misszionáriusok; ellátáson kívül semmit 
sem követelhetnek és sehol le nem telepedhetnek. 
Két-három napon tul nem maradhatnak egy község-
ben. Egészen máskép állt a dolog a «prófétákkal». 
Ezek letelepedhettek és a zsidó főpapok mintájára a 
hitközségek részéről igen szép jövedelemben része-
sültek, mert, mint az irat mondja (XIII. 3.): «ők a 
ti főpapjaitok». Innen a megkívánt magas minősítés 
a prófétákban. A XI. fejezet szerint a próféta «Lélek-
ben szól», megvannak rajta az «Úr szokásai», «asz-
talt rendel», «az igazságot tanítja», az álprófétáktól 
biztosan megkülönböztethető. Hozzájuk csak a püs-
pökök és diakonok mérhetők, «mert ők is nyújtják 
nektek a próféták és tanítók szolgálatát. Meg ne ves-
sétek őket, mert a tanítókkal és prófétákkal együtt 
ők köztetek azok, kiket tisztelet illet». (XV. 1—2.) 
A püspököket és diakonokat az irat szerint a köz-
ségek választják, a próféták egyenesen a Szentlélek-
től kapják küldetésüket. 

Ebben az utóbbiban látjuk azt a fölcserélődést, 
a mint az első idők «apostolai, prófétái és tanítói» 
helyébe, ugyanazt a tisztet viselve, püspökök és dia-
konok elnevezése lép, úgy hogy a további kánonon 
kívüli iratokban aztán az egyház funkcionáriusai 
csak az utóbbi néven fordulnak elő. 

A mondottakból következtethetjük, hogy a jelen 
eucharistia-lakoma második meghatározó eleme, a 
próféták, kicsodák? A Didaché kifejezetten mondja : 
a hivek főpapjai. A mivel aztán érthetőleg összefügg 
a második ima végén (X, 7) említett kiváltságuk, az 
előírt eucharisztikus imákhoz nem kötöttségük, vala-
mint — a mit Harnack is elismer, 119. 1. — a XIV. feje-
zetben előírt eucharistia-áldozat (ftuaía) bemutatása is. 
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íme ezzel megint határozottabb a keret, tisztul-
tál)!) a helyzet. A kérdéses lakomán, mivel az Úr 
meghagyása szerint a «szentet» nem szabad a kutyák 
elé dobni, csak keresztény és pedig csak tisztult 
lelkű keresztény és a papság vehet részt, az utóbbi 
azonban az előírt imákhoz nincs kötve. 

Egy harmadik körülmény még közelebb vezet 
a szintérhez s ez a X. fejezet, illetőleg a második 
ima elején álló kifejezés: «Msxà oè xo èiuzXrjad-fjvoà 
OOTO)Ç sú^apca-ríjaorcs, miután jóllaktatok, így adjatok 
hálát». Micsoda jóllakás, megelégülés értendő itt? 

A kifejezésből egyet világosan látunk, hogy ezt 
az imát valamiféle evés után mondották, ennélfogva 
az előbbi ima megelőzte az evést; de a kifejezés egy-
magában még nem világosít föl az evés természete 
iránt. Fényt erre csak a contextus vethet. Jóllakásról, 
tekintve azt, hogy az imákban a keresztényeknek 
előírt parancsról van szó, háromféle értelemben be-
szélhetünk. Van imával összekötött jóllakás a minden-
napi házi evésnél (ebéd, vacsora) ; ezenfelül az ős-
kereszténységben lehetséges volt a jóllakás az isteni-
tisztelettel kapcsolatos agapén, szeretetlakomán is, 
a minőről szent Pál beszél az első korinthi levélben 
(11, 20 34); volt és van végre magasabb értelem-
ben vett lelki jóllakás az oltáriszentség (eucharistia) 
vétele által. A szónak (£|X7tAY]a97jvat) itteni jelentése 
körül tényleg háromfelé oszlanak a nézetek s a szerint 
magát a lakomát is ki így, ki úgy értelmezi. Néze-
tem szerint azonban a két ima tartalmában annyi 
jel, annyi korlátozó jelző veszi körül a jóllakás kife-
jezést, hogy elég biztosan eligazodhatunk értelme s 
így a kérdéses lakoma természete iránt. 

Már az előbb kifejtett két korlátozó elem : a 
résztvevő kereszténnyel szemben támasztott követel-
mény és a papság jelenléte, hozzávéve még majd a 
következőket is, kizárják azt, hogy a mindennapi 
szokott evésre gondoljunk, úgy hogy e helyütt csak 
agapéra és az oltáriszentségre lehet gondolni. De a 
körülmények pusztán egymagában az agapét se en-
gedik meg; ugyanis jóval többet tartalmaznak, egé-
szen más vonatkozásokat is mutatnak imáink, sem-
hogy őket csak magáról agapéról lehetne értelmezni. 

Ezeknek kifejtését most egyelőre föltételezve, a 
valóság csak az lehet, hogy a «jiexà §è è|i7iXyjaâ-f|vat» 
a jelen esetben, az eucharistiával kapcsolatban, arra a 
legősibb korra utal, midőn a szentség ünneplése a 
hívek körében még teljesen az utolsó vacsora képét 
viselte magán. Coenantibus autem eis, accepit Jesus 
panem et benedixit et fregi t . . . mondja Máté 26, 26. 
«Miután pedig vacsordUanak, vevé Jézus a kenyeret, 
megáldá és megszegé és adá tanítványainak és mondá : 
Vegyétek és egyétek, ez az én testem.» A jóllakás em-
lítése tehát föltételezi, hogy a Didaché korában az 
eucharistia ünneplése lakoma keretében — magán-
házban folyt le, úgy mint ez az utolsó vacsorakor 
történt; tehát nem úgy, mint ma vesszük magunkhoz 
az eucharistiát, a jóllakással ellenkezőleg, éhgyomor-

ral. Tehát az eucharistia itteni ünneplésének végbe-
menését is azon módon kell képzelnünk, mint a hogy 
azt az I. korinthi levél előadása föltételezi. Ép ezért 
igazat kell adnunk Funknak, a ki a «jóllakás» szó 
kapcsán ezt í r ja : «A kifejezés mutatja, hogy a Di-
daché korában a szent vacsorával voltak összekötve 
azok a lakomák, melyeket görög néven agapéknak 
neveztek».1 Ililgenfeld is idevonatkozólag megjegyzi: 
«Eucharistia vera coena communis, nondum separata 
ab agape».2 Nézetem szerint Plinius egyik levelében 
találjuk az elkülönítésnek első nyomát: az ő ide-
jében (a II. század elején) vasárnap reggel volt az 
istenitisztelet (eucharistia), este pedig a szeretet-
lakoma.3 

Ezen felfogás mellett mintha jobban értenők 
meg a második ima végén az eucharistiához járu-
lókra vonatkozó azt az intézkedést is: «Ha valaki 
szent, közelegjen ; ha valaki nem az, tartson peniten-
ciát». Funk szerint értelmezve ezt a textust, vagyis 
az eucharistiát kapcsolatban véve az agapéval, olyan-
nak tűnik fel a helyzet, hogy az agapén minden 
keresztény résztvehetett, de a vele kapcsolatos eucha-
ristiához csupán azok járulhattak, a kik bűntől 
menteseknek érezték magokat. Legalább ennek a 
felszólításszerű intézkedésnek ilyen felfogás mellett 
közvetetlenebh az értelme. 

Vannak,4 a kik az «èjiTrXrja^vaï» szót a szentírási 
beszédmód szerint tisztán lelki táplálékra, lelki jól-
lakásra, szóval, az agapé kizárásával, csupán az eucha-
ristia vételére értelmezik. Azonban tekintettel Jézus 
eljárására az utolsó vacsorán s Pál korinthi elbe-
szélésére, a kiknél ez a kapcsolat szintén megvan 
(eucharistia a vacsorával); tekintettel továbbá a szó 
erősen anyagias hangzására (csupán Jánosnál a 6. 
fejezetben fordul elő a csodálatos kenyérszaporítással 
táplált ötezer emberről), valamint arra, hogy a szerző 
intézkedésszerű mondatában használja, nincs ok, 
hogy a szó etimologiai értelméhez képest miért ne 

1 Funk i. mű 22. 1. (Jegyzet.) 
2 Hilgenfeltl : Evnng. sec. Hebraeos etc. Lipsiae 1884. 

106. lap. — Legújabban Marucclii is így vélekedik (Le Dogme 
de l'Eucharistie. Bruxelles. 1910. 6. 1.) : «On y décrit la litur-
gie, qui, en ce temps-là, était encore réunie à l'agape». 

3 V. ô. Wilpert i. művét 16. 1. (Jegyzet.) Plinius két ösz-
szejövetelről tesz említést: reggel és este (quibus peractis 
morém sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad capien-
(lum cibum, promiscuum tarnen et innoxium). Wilpert azt 
véli, hogy az utóbbi — estebédre vonatkozó — szavak alatt 
agapét kell érteni eucharistiával együtt. Ennek az eljárásnak 
a maradványaként említi fel a némely egyptomi szektáknál 
egész az V. századig divó azt a szokást (Soz. Hist. Eccl. V. 
22. — Socr. Hist. Eccl. VII. 19.), hogy szombat este a vacsora 
elvégzése után — postquam omni genere ciborum saturati 
sunt, sub vesperam oblatione facta communicant — járultak 
az áldozáshoz, vagyis az eucharistia vételéhez. Baumgartner 
szerint (Plinius levele értelmében) reggel végezték az eucha-
ristiát, este pedig volt az agape. Euch, und Agape im 
Urchrist. 270. 1. 

4 Igy Bock : Didaché IX. X . - Zeitschr. f. kath. Theol. 1909. 
422. 1. — BaliIfol : Etudes d'histoire. Paris 1906. 294. 1. 
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érthetnők itt is az eucharistiát az agapéval kapcso-
latban. A Didaché még nagyon közel esik Jézus ko-
rához. 

íme a lakomára vonatkozólag a harmadik meg-
határozó körülmény, ime a szintér, a hol ezek az 
imák mondattak: az istenitiszteletre összegyűlt, az 
eucharistiát szeretet-lakoma közben magukhoz vevő 
hivek imádkozták azokat, és pedig, tekintettel a 
XIV. fejezetre, talán mindjárt hozzátehetjük, hogy: 
xxDû xupiaxTjv 8é xupíou, hogy az Úr napján, a vasár-
napi összejövetelükön mondták. 

Egy negyedik körülmény, a mely magának a két 
imának alakulására vet fényt, az első imában a ke-
hely említése a kenyér előtt, a mi a Didachénak 
különlegessége s az eucharistia leírásánál később, pl. 
Justinnál, nem fordul többé elő.1 Ez, valamint az 
imák tagozódása, összehasonlítva az azon korbeli 
zsidó rítussal, kétségtelenné teszi, hogy az eucharistia, 
a «fractio panis»-ritus lefolyása, a mint azt a Di-
daché elibénk tárja, a zsidó házi Pascha-ünnep min-
tájára történt s még tovább menve kitűnik, hogy a 
keresztény istenitisztelet, melynek része (a Didaché 
imáinak kíséretében) az eucharistia vétele volt, a 
zsidó szombati rítusból alakult ki. 

Bickell, támaszkodva a kehely ezen előbbre-
tételére a kenyér elé és a Lukácsnál található 
nyomokra (kétszer fordul elő a kehely 22, 17. és 
20.), kimutatta, hogy Krisztus az eucharistia ala-
pítását a tanítványaival zsidó módra végzett Pascha-
vacsorába a Hallel-pohárnál illesztette bele s egy-
ben a zsidó Pascha-ritus imáinak a Didaché euch, 
imáival való összehasonlítása útján megállapította, 
hogy az apostolok nemcsak, hogy Krisztus megha-
gyása szerint a «fractio panis»-t folyton ismételték, 
hanem hogy az előttünk fekvő imákat is egyenesen 
a zsidó Pascha-ritus imáinak mintájára készítették.2 

A Didaché imáiban előforduló «fractio panis» 
kifejezés pedig rávezet az ősi keresztény istenitiszte-
let egész keretének a felismerésére, a melybe az 
eucharistia az agapéval, mint rész az egészbe, illesz-
kedett bele. Ennek megkonstruálása végett az Apos-
toli Cselekedetek adataihoz kell fordulnunk. Ezek 
értesítése szerint ugyanis az apostolok az Úr mennybe-
menetele után nem szakítottak azonnal a zsidóság-

1 Ámbár az is igaz, liogy az ima ebben nem következe-
tes, mert alább (IX, 5.) meg igy olvassuk : «Senki pedig ne 
egyék, se ne igyék a ti Úr-vacsorátokból». Itt már az evést 
említi első helyen. 

2 Bickell: Messe und Pascha. Mainz. 1872. —Die neuent-
deckte «Lehre der Apostel» und die Liturgie. Zeitschrift für 
kath. Theol. 1884. 405. 1. «Vergleicht man die beiden Gebete 
der Didache mit den ihnen entsprechenden jüdischen Eulo-
gien, so findet man die überraschendste Uebereinstimmung.» 
Berning (Die Einsetzung der heil. Eucharistie. Münster. 1901. 
222. s. k. 1.) részletesen bemutatja a zsidó Pascha-ritust Jézus 
korában s az eucharistia beillesztését annak keretébe. 
A zsidó húsvéti vacsorán ötször ittak ; Berning a negyedik 
poliáriváshoz köti Jézus alapítását, Bickell az utolsóhoz. 

gal, hanem úgy Jeruzsálemben, mint utazásaik köz-
ben fölkeresték a templomot, a vidéken pedig a 
zsinagógákat s ott végezték ájtatosságaikat, ama má-
sik cél érdekében is, hogy véreiket, ha lehet, meg-
nyerjék a kereszténységnek. 

Azonban emellett mindjárt kezdettől fogva a ma-
gánházakban tartott keresztény összejövetelekkel is 
találkozunk s itt alakul meg külön liturgiájuk: a 
«fractio panis», az «eucharistia» ünneplése, mint ma 
mondjuk: a szentmise. így az Ap. Csel. 1,46 olvas-
suk: «Mindennap egy akarattal a templomban valá-
nak és házankint szegdelvén a kenyeret, örvendezés-
sel és egyenes szívvel vevék az eledelt». Ez már 
azután történt, hogy Péter szavára Jeruzsálemben 
mintegy háromezeren megkeresztelkedtek, ekkor már 
több házban gyűltek össze «kenyérszegés» céljából, 
kezdetben egy terem is elég volt nekik. (Ap. Csel. 
1, 13.) 

Egy ilyen házi istentiszteleti összejövetel lefolyá-
sát is olvassuk. (Ap. Csel. 2, 42.) : «•/jaav §é 7ipoaxap-
TspoOvxeç Tfj Z'.oc/.yítl xöjv őeraaxóÁwv, xaí xrj xoivovta, xaí xfj 
xAáas: xiv Spxov, xái xoîç npoaeuxaïç. Állhatatosak valá-
nak az apostolok tanításában, a közösségben, a ke-
nyérszegésben (Tárkányi szerint: a kenyérszegés kö-
zösségében) és az imádságokban». Az elbeszélő ugyan 
nem mondja kifejezetten, hogy istentiszteleti össze-
jövetelt ír le, de maguk a cselekvények olyanok, 
hogy természetüknél fogva arra utalnak. Bisping így 
értelmezi e helyet : «A hivek állhatatosan szorgos-
kodtak arról, hogy részesei lehessenek az apostolok 
tanításának s velők maradtak állandó élet-és szeretet-
közösségben. És ennek az élet- és szeretet-közösség-
nek külső kifejezése volt az Úrvacsora ünneplése és 
a közös imák. Ugyanis, hogy a xXàaiç xoö apxoo alatt 
az Úrvacsorát kelljen érteni, mely az utolsó vacsora 
mintájára az első időkben mindig közös lakomával 
volt összekötve (agape v. ö. I. Kor. 11, 17.), kivált a 
rákövetkező xafç npoueox<xtç miatt nem szenved két-
séget. Ezt az ünneplést kiválóképen «kenyértörésnek» 
nevezték, mivel az Úr, midőn ezt a titkot első ízben 
végezte tanítványaival, a kenyeret, melyet testévé vál-
toztatott, megtörte és tanítványainak adta. (Máté 26, 
24; Márk 14, 22; Luk. 22, 19; I. Kor. 11, 24.)»1 

Eszerint a «fractio panis», melyről a Didaché 
beszél, őskeresztény műszó, annyi mint eucharistia, 
mely utóbbi aztán kizárólag használatban maradt. 

A különböző szentírási helyek összevetéséből az 
első keresztények ezen liturgikus összejöveteleiről 
(istentiszteletéről) ezt a képet nyerjük : 1. Prédikáció 
és olvasás. 2. Szeretetlakoma, mely 3. kenyértöréssel 
(eucharistiával) végződött és 4. hálaadás. Ha ezzel a 
zsidó zsinagógai összejöveteleket összehasonlítjuk, 
a párhuzam azonnal nyilvánvaló. A szombati zsidó-
istenitisztelet alkatrészei ama korban: 1. közös ima, 

1 Bisping : Erklär, der Apostelgeschichte. Münster. 1871. 
62. lap. 
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2. thora-olvasás prédikációval, 3. könyörgések és ál-
dások, 4. gyűjtés szegények számára.1 Itt áldás, ott 
kenyértörés, valamint a szembetűnő analógia a hasz-
nált imák tartalma között. A miből következik, hogy 
az első keresztény liturgiának, a mi külső keretét 
illeti, a szombati zsinagógai istenitisztelet szolgált 
előképül. 

A mondottak alapján illesszük már most össze 
a Didaché euch, imáihoz a teljes keretet. Az első 
pillanatra néma szöveg a benne talált támpontok s 
további összehasonlítások alapján beszédes lett. Oly 
lakomáról van bennük szó, a melyben csak a tisz-
tult lelkű keresztény vehet részt, a papság is jelen 
van, magát ezt a lakomát agape kiséri, az egész 
eucharistikus evés és ivás azonban csak része annak 
az istenitiszteletnek, melyre a XIV. fejezet «áldozat» 
néven utal s a melynek lefolyásába az Ap. Csel. 
nyújtanak közelebbi betekintést. 

Ebből az egész drámai cselekvényből csak egy 
epizód van a Didaché IX. és X. fejezetében megörö-
kítve s ez nagyon természetes. Katekizmus-féle nép-
könyvről van szó, mely elejétől-végig röviden azt tar-
talmazza, a mit a híveknek tudni szükséges: az eucha-
ristiánál csak az imákat, melyeket nekik imádkoz-
niok s esetleg kívülről tudniok kellett ; a többi teendő 
a «próféták» feladatát képezte. Ezért nem mond 
nekünk ez a népkönyv a népet, a híveket illető 
részen kívül többet. De ennek dacára is kimondha-
tatlanul becsesek ránk nézve ezek az imák, mert 
örökbe hagyták nekünk az első keresztények eleven 
liilét az eucharistia fölsése iránt. O 

II. 
S ezzel áttérünk a két ima tartalmára, mely, ha 

a fönnebbiek után még maradt volna némi kételyünk, 
maga vezet majd rá, mit tartsunk az első század-
beli kereszténység felfogása szerint a szóban forgó 
eucharistiáról. 

A rövid, tömör, fönséges kél imában, melyben 
először került írásba, a mit Jézus hagyatékából János 
evangéliuma (>. fejezetében részletesebben csak később 
beszélt el,2 praefatioszerüen egy nagy eszme, egy 
megrázó érzelem hangzik fel: eir/aptaxeív, szó szerint: 
adjunk hálát! 

1 Schürer : Gesell, des jüdischen Volkes. Leipzig 1898. 
II. 451. 1. 

2 «Was den in der Didache aufgeführten Gebeten noch 
einen besonderen Wert verleiht, ist der Umstand, dass sie 
in engster Verwandschaft mit dem Johannes-Evangelium 
stehen; es findet sich sogar eine Reihe von Übereinstim-
mungen im Wortlaut, obwohl der Verfasser das Evangelium 
in seinen Gitaten gar nicht benutzt hat, ein glänzender 
Beweis für die erhabene Auffassung des Christentums, der 
man schon in der ersten Zeit fähig war». Hehn : Die Ein-
setzung des hl. Abendmahls. Würzburg 1900. 170. 1. — Érde-
kes e tekintetben Harnack megfigyelése is. «Was aber mehr 
besagen will als alle einzelnen Übereinstimmungen — die 
ganze Auffassung vom Abendmahl, wie sie in den Gebeten zu 

Mint a hogy a közhasználatba átment s min-
denki által már csak egy bizonyos meghatározott 
dologra értett műszót (terminus technicus-t) szokás 
használni, mely szószerinti jelentését elvesztette, úgy 
indulnak az első ima szavai. Ilepi §è r^ç eùyapiaxiaç 
ouxwç str/apiaxTjaaxe. Az etimologia, a szójelentés sze-
rint így volna fordítandó : a mi pedig a hálaadást 
illeti, így adjatok hálát. Látom azonban, hogy ez a 
szó szerinti fordítás itt többé nem állhat meg ; az 
st>yaaiía mint főnév a sokféle lehetséges hálaadás 
általános értelmében itt többé nem vehető, hanem 
csak egy határozott, tárgyszerű értelme van. Itt csak 
azt az egy bizonyos hálaadást jelenti már, melynek 
tárgya a következő kehely és a megtört kenyér s 
más hálaadást az eúyxpiaxía, alatt a Didaché olvasói 
nem értettek. Vagyis itt már maga a kehely és a 
kenyér az eùyapicra'a ; tehát a sort helyesen így kell 
fordítanunk: az eucharistia fölött ezt a hálaadóimát 
mondjátok. Az eucharistia itt már terminus techni-
cus, műszó, mint mikor ma azt mondjuk: oltári-
szentség. 

Nemcsak a névszónak megszorítása a rákövet-
kező kehelyre és kenyérre való utalás által igazolja 
ezt; hanem főképen az ima végéhez csatolt rövid 
utasítás határozott jelzése: pyjSsEç 5è cpayáxw [njoá raéxw 
&iíb vqç eO/aptaxiaç úp.öv, senki pedig ne egyék, se ne 
igyék a ti eucharistiátokból. Ez a rendelkezés az 
eucharistia szó itteni használatára nézve minden 
kétséget kizár. E szerint ugyanis a Didaché maga 
nevezi a megszentelt elemeket (mint Harnack mondja : 
die gesegneten Elemente) eucharistiának,1 a mi nyil-
vánvalóvá teszi, hogy az eucharistia névszó itt többé 
nem egyszerűen csak hálaadás, hanem az eucharistia, 
vagyis a szent vacsora maga. 

Ezzel az «eucharistia» magában az okiratban mű-
szónak van minősítve, vagyis már ebben a legrégibb 
műben is azt jelenti, a mit ma : az oltáriszentséget. 
A minél fogva az itt szóbanforgó lakománál csupán 
az agapéra, vagy éppen a közönséges étkezésre gon-
dolni nem lehet. 

Hogy ezt az «eucharistia» szót abban a korban 
csakugyan már műszóként használták, bizonyítja 
antiochiai szent Ignác alig két évtizeddel később irt 
leveleiben. így Ad Phil ad." IV.;2 Ad Smyrn. VII, 1 ;3 

Tage tritt, ist genau dieselbe, wie die, welche in Job. (i 
vorliegt». Texte und Untersuchungen. 81. 1. Ezt a körülményt 
az imák értelmezésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni ; 
•Ián. 6. fejezete (48—60) e szerint fényt derít mindarra, a mi 
az imákban esetleg homályosnak látszik. 

1 Funk, Patres Ap. I. 201. (jegyzet) : vox (eucharistia) 
versu 5. distincte elementa consecrata désignât. 

2 «Studeatis igitur una eucharistia uti ; una enim est 
caro domini nostri Jesu Christi et iinus calix in unitatem 
sanguinis ipsius». Funk, Pair. Ap. I. 267. 1. 

«Ab eucharistia el oratione abstinent (t. i. a doketák), 
co quod non confitentur, eucharistiam carnem esse salvatoris 
nostri Jesu Christi, quae pro peccatis nostris passa est, 
quamque pater benignitale sua resuscitavit». U. otl. 281. 1. 
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VIII, l.1 Justin pedig a II. század közepén írt I. 
Apológiájában egyenesen azt mondja : «xai íj xpocpíj 
aÜTYj xaXeüxat rcap' íj|uv eü^aptaxía, magát ezt a táplálé-
kot nevezik nálunk eucharistiának».2 

Az ima tehát az eucharistiáért való hálaadást 
írja elő, külön a megszentelt kehelyért és külön a 
megszentelt kenyérért, ekképen: «Először a kehely 
fölött: Hálát adunk neked, mi Atyánk, Dávid, a te 
fiad, szent szőlőtőkéjeért, melyet nekünk fiad Jézus 
által kinyilvánítottál». 

Kétségtelen, hogy itt a kehely tartalmáról (borról) 
van szó, mely Dávid szent szőlőtőkéjének neveztetik, 
oly értelemben, mint maga az ima hangsúlyozza, a 
aminőben azt Jézus híveinek kinyilvánította. Oly 
nedű az tehát, mely szent szőlőtőkéről folyt. Ennek a 
képletes kifejezésnek az értelmét megtudjuk, ha az ima 
utalása szerint tisztába jövünk az iránt, hol és mit 
mondott Jézus valami kehelyről s a benne levő nedű-
ről. Ez a nyilatkozat pedig igéret alakjában Ján. 6. fej., 
majd beteljesítésképen az utolsó vacsorán történt, 
midőn Jézus a Hallel-poharat kezébe vette «és vévén 
a kelyhet, hálát ada és nekik adá, mondván : Igyatok 
ebből mindnyájan, mert ez az én vérein, az új szö-
vetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsána-
tára». (Máté 26, 27—8.) Jézus különben maga is szőlő-
tőkének nevezte magát (Ján. 15, 1.), Dávid szent 
szőlőtőkéje tehát itt nem lehel más, mint a Dávid 
nemzetségéből való Jézus szent vére, mivel ezt és 
csak ezt nyilatkoztatta ki Jézus. A fohász értelme 
tehát ez: hálát adunk neked, mi Atyánk, Jézusnak a 
kehelyben levő szent véreért, mely által megbocsát-
tatnak bűneink, a mint te ezt Jézus, a te fiad által 
nekünk kinyilatkoztattad. 

Harnack s utána Rauschen az ima ezen részére 
azt mondják: non liquet.3 Úgy értelmezik t. i., hogy 
ha a szőlőtőke alatt Jézust értjük, a mondat értelme 
ez leszen : hálát adunk neked Jézusért, a kit Jézus 
által kinyilvánítottál, a mi szerintök visszás. Pedig 

1 « . . . Valida eucharistia habeatur illa, quae sub episcopo 
peragitur, vei sub eo, cui ipse concesserit». U. ott. 283. 1. 

3 C. 66. (Migne Patr. Graeca VI. 427. 1.) Folytatólag ezt 
mondja : «Neque enim ut communem panem, neque ut com-
munem potum ista sumimus ; sed quemadmodum per Ver-
bum Dei caro factus Jesus Christus Salvator noster et car-
nem et sanguinem habuit nostrae salutis causa ; sic etiam 
illám, in qua per precem ipsius verba conlinentem gratiae 
actae sunt, alimoniam, ex qua sanguis et carnes nostrae per 
mutationem aluntur, incarnati illius Jesu et carnem et san-
guinem esse edocti sumus». Ez annyi, mint Krisztus valósá-
gos jelenléte az Oltáriszentségben. 

3 Rauschen, Euch, und Buszsakrament. 1908. 2. 1. : 
«Man möchte hier an das Blut Christi denken ; weil Klemens 
von Alexandrien von Christus sagt: «der den Wein, das Blut 
des Weinstockes David, in unsere verwundeten Seelen giesst», 
und weil von Origenes Christus «der wahre Weinstock, der 
aus der Wurzel Davids hervorgeht» genannt wird. Allein 
jene Stelle der Didache bleibt doch dunkel, zumal auf sie 
folgt: «den (den heiligen Weinstock) du uns kundgetan hast 
durch Jesum, deinen Sohn». 

egész okoskodásuk félreértésen alapszik. Kehelyről 
van szó s így nem egyszerűen a szőlőtőke, hanem 
nyilván a szőlőtőke nedűje értendő itt, mivel ez 
szokott a pohárba kerülni. S így a szent szőlőtőke 
alatt nem Jézust, hanem Jézus szent vérét kell ér-
teni ; erről pedig ő mondotta : Az én testem bizony-
nyal étel és az én vérem bizonnyal ital. (Ján. 6, 56.) 
így értette a szent szőlőlőkét már a II. századbeli 
Alex. Kelemen is.1 

«A megtört kenyér fölött pedig: — folytatja az 
ima — Hálát adunk neked, mi Atyánk, az élet- és 
ismeretért, melyet nekünk Jézus a te Fiad által ki-
nyilvánítottál, dicsőség neked az örökkévalóságon át». 

A kehelynél a tartalom minőségének, a kenyér-
nél a hatásnak kiemelésével jelzik az eucharistia 
természetét, melyért dicsőség illeli az Atyát az örökké-
valóságon át. Még nem vették magukhoz, de már 
készen van; már nem egyszerűen bor és kenyér, 
hanem «szent szőlőtőke és életet adó kenyér». A mit 
pedig a szent elemekről így mondanak, ismét Jézus 
kinyilvánításából tudják, a mi újból utalás arra, a 
mit Jézus (Ján. 6.) az eucharistikus kenyérről mon-
dott volt. «En vagyok az élet kenyere. . . Ha valaki 
e kenyérből eszik, örökké él és a kenyér, melyet én 
adandó vagyok, az én testem a világ életeért». (Ján. 
6, 48. és 52.) 

A hivek a «megtört» kenyértől életet és isme-
retet várnak, úgy, a hogy azt Jézus kijelentette. 
Föltételezik tehát, hogy az többé nem puszta ke-
nyér, mert a kenyérnek ilyen hatása nem lehet. 

S mivel ilyen táplálékra méltatta őket az Úr, 
előre is köszönetet mondván érte, folytatólag oda-
fordulnak hozzá s mindjárt egy más kegyelmet is 
kérnek, a legnagyobbat, a mi őket akkor, az alakuló, 
a terjedő egyház kezdetén érhette : egyházuk gyara-
podásáért, a világ végéig való elterjedéseért könyö-
rögnek. «Valamint a megtört kenyér (gabonaszemek 
alakjában) a hegyeken el volt szórva, így gyűjtessék 
egyházad a föld határaitól a te országodba, mivel 
lied a dicsőség és hatalom Jézus Krisztus által az 
örökkévalóságon át». 

Annak a felderítése azonban, a mi itt első sor-
ban érdekel: t. i., hogy valójában felfogásuk szerint 
mi volt ez az «eucharistia», a második ima által válik 
teljessé. Ez hosszabb és részletezőbb. Már magokhoz 
vették az eucharistiát; mindazt a hatást tehát, a mit 
előbb benne képességileg jelenlevőnek vallottak, 

1 Quis dives salvetur c. 29. (Migne, Patr. Graeca. IX. 
634—5. 1.) Az irgalmas szamaritánról szóló parabolát magya-
rázván, írja Krisztusról : «Oűxoj 6 TÖV olvov (TO AÍ|ia zfj- àjiTtéXou 
xíjj Aaß£5) èy-xéa; T)|ÍB)V érct zàç, Tsxpa)|iéva; "̂X®^ ő az, ki a bort 
(Dávid szőlőtőkéjének vérét, sanguinem vitis Davidicae) 
ontja értünk és lelkeinkért.» Dávid szőlőtőkéjetehát Krisztus, 
ki a bort, illetőleg szent vérét ontotta lelkünk megmentése-
ért. Kelemen ugyan nem a Didachét magyarázza, de más-
ról szóló kommentárjával mégis tanúja annak, hogy a szóban 
lévő kifejezés és értelme ismeretes volt az ő idejében. 
Mintha csak a Didaché imáját tartotta volna szeme előtt. 
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már velők, lelkükkel érezteti : «Hálát adunk neked, 
szent Atyánk, a te szent nevedért, melynek .sziveink-
ben lakást adtál és az ismeretért és hitért és halha-
tatlanságért, melyet nekünk Jézus a te fiad által 
nyilvánítottál; dicsőség neked az örökkévalóságon 
át. . .» hangzik a háromrészből álló imának első 
tagja. 

Az eucharistia vételével maga az Isten vonult 
sziveikbe,1 ott lakást vett s vele és általa már ré-
szesei mindannak a lelki gyümölcsnek (fönsőbb 
ismeret, hit- és halhatatlanság), melyei Jézus (Ján. 6.) 
egykor igért mindazoknak, a kik az általa adandó 
kenyérből esznek és borból isznak, mely az ő teste 
és vére leszen. «A ki eszi az én testemet és issza az 
én véremet — mondotta volt — örök élele vagyon 
és én feltámasztom őt az utolsó napon». (Ján. 6, 55.) 

Minél többet gondolkozunk az ima eme részé-
nek mélységes tartalma felett, az áldozók sziveiben — 
ex opere operato — vett isteni lakás és hatásai 
lelett,2 melyeket Jézus kinyilatkoztatására való hivat-
kozás, illetőleg eme kinyilatkoztatásnak Jánostól 
(6. fej.) leírt részletei még világosabbakká tesznek: 
annál valószínűbbnek találjuk Batiffol nézetét,3 hogy 
maga az az áfi7tXT)a{Hjvat is, miután jóllaktatok, egé-
szében — az agapé bevonása nélkül — az eucharistia 
vételére vonatkozik s habár tisztán lelki táplálékról 
van szó, csak olyan erős realizmusnak vehető az, 
mint mikor Tertullián (De resurrect, carnis c. cS.) 
mondja : caro corpore et sanguine Christi vescitur, 
ut et anima Deo saginelur. Neki a szent áldozás a 
lélek hizlaltatása. De ha mindjárt megmaradunk is 
előbbi nézetünk mellett, hogy az è|i7i:Àrjaô^vai az 
eucharistiát az agapéval kapcsolatban mutatja be, 
az eucharistiát magát, a hogy itt a Didaché beszél 
róla, egyáltalán földi tápláléknak tekinteni nem 
lehet. Az valósággal Krisztus teste és vére. 

Végleg eldönti pedig az eucharistia nagy voltát 
az ima további folytatása, az a feltűnő szembeállí-
tása minden földi eledelnek az eucharistiával, mely 
ekképen hangzik : «Te, mindenható Úr, teremtettél 
mindent a te nevedért és az embereknek ételt és 
italt adtál élvezetökre, hogy neked hálát adjanak, 
nekünk pedig ajándékoztál fiad által szellemi ételt 

1 «Wir glauben — írja Bock i müve 434. 1. — nicht 
irre zu gehen, wenn wir liier auf Grund des Zusammenhan-
ges und des Originaltextes (xa-savojvioaas) den Namen Golles 
ähnlich wie bei Job. 17, 6. 26 und in anderen Schrifttexten 
von der göttlichen Wesenheit auffassen, die durch die von 
uns genossene Eucharistie in Wahrheit und Wirklichkeit 
eine Wohnung (tabernacutum) in unseren Herzen aufgeschla-
gen hat, viel reeller, als Gott im Alten Bunde sein Zelt 
mitten unter seinem Volke errichtet und mit seiner Herrlich-
keit das ganze Haus (den Tempel) erfüllt hatte». 

2 A hogy a Didaché az eucharistiát és hatásait bemu-
tatja, az mind valóságos ex opere operato működés, mely 
nyilván kizárja a protestáns felfogást, hogy a szentségek 
csupán csak hitet ébresztő kegyszerek. 

3 Batiffol, Etudes d'histoire. Paris 1906. 294. 1. 

és Hall és örök életet. Mindenekelőtt hálát adunk 
neked, mivel hatalmas vagy; dicsőség neked az örökké-
valóságon át». 

A közemberi ételnek és italnak ez a szembeállítása 
a nekik Krisztus által adott s örök életre vezető szel-
lemi étellel és itallal s az ismételt hivatkozás az 
Isten mindenhatóságára, mely mintha nem is a 
teremtésben, hanem ennek a más, ennek a szellemi 
ételnek és italnak megalkotásában remekelne : az 
eucharistiát (mert ez az a szellemi étel és ital) egye-
nesen kiemeli a köznapi ételek sorából s lelki ételnek 
minősíti. Ahogy Krisztus mondotta : «Az én testem 
bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal ital». 
IIv£u[iaxtxrj zpoyrj tehát csak Jézus testét és vérét jelent-
heti ; nem mi gondoljuk ezt így, hanem az a Jézus 
mondotta ezt, a kihez a Didaché magyarázatért utal.1 

S hogy újból ismételjem, az se kerülje el figyel-
münket, hogy az eucharistia itten objectiv értékében 
van szellemi ételnek és italnak beállítva: magában 
véve az, nem pedig hitem képzeli olyannak, mint 
később a protestantismus állította. Valóság az s nem 
symbolum, melyet az isteni mindenhatóság hozolt 
létre. Szent az magában, tartalmában, olyasmi, a mit 
nem szabad a kutyáknak odadobni ; a mit nem élvez-
het mindenki, csak a ki az Úr Jézus nevében meg 
van keresztelve s az is csak megtisztult lelkiismerettel. 
«Nckiink pedig ajándékoztál szellemi ételt és italt.» 

A Didaché eucharistiája — ismétlem — valóban 
oltári szentség. Nem nagyított tehát Hehn,2 mikor 
azt állította, hogy a «Didaché a Krisztus valóságos 
jelenlétében való hitet kétségtelenül föltételezi». Nem 
oly határozottak ugyan s közvetetlenek e tekintetben 
egyes kifejezései, mint egy félszázaddal utóbb Justin 
előadása az eucharistiáról ; de ennek nyitja iratunk 
természetében rejlik. A Didaché népkönyv, a IX. és 
X. fejezetben csupán a nép által az áldozásnál mon-
dandó imákat tartalmazza, röviden és velősen, any-
nyira, a mennyi az eucharistia imádásához elég. 
Ha azonfelül valamit közölt volna abból is, a mit 
a «próféták» ilyen alkalomkor mondottak, az bizonyára 
kifejezőbb lett volna, hasonlóan Justin előadásához, 
ki nem imát írt le, hanem az eucharistia valóságát 
magyarázta és védelmezte. Azonban az is, a mit a 
Didachében olvasunk, tökéletesen elég arra, hogy az 
eucharistia mibenlétét s akár az agapétól, akár a 
szokott házi mindennapi étkezéstől való nagy külön-
bözését megérthessük. Nincs az a földi étel, melynek 
olyan hatásai lehetnének, a minőkről itt szó van. 

1 «Diese Gegenüberstellung von ávfrpoímoi; und ijsiïv läszt 
den Schlusz zu, dasz die Worte itvsuiia-uixYjv tpoçïjv z. t. h. mit 
Bezug auf die den Getauften eigentümliche Speise, d. h. die 
Eucharistie gesagt sind. Demnach ist dann die eucharistische 
Speise iivsup.aTixij tpocprj und bewirkt ÇMTJV aïwvov». Struck-
mann : Die Gegenwart Christi in der hl. Eucharistie. Wien, 
1905. 9. 1. 

2 Hehn : Die Entstehung des h. Abendmahles. Würzburg, 
1890. 172. 1. 
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S mivel ilyen hatalmas az Úr, a ki ilyen eledelt 
készített híveinek, azért a hálaadáshoz ismét könyör-
gést is csatolnak. A ki sziveikben lakást venni mél-
tóztatott, bizonyára ezt a könyörgésüket is meghall-
gatja. S miért másért imádkoznának, mint ismét az 
egyházukért. «Emlékezzél meg Úr a te egyházadról, 
hogy minden bajtól megszabadítsad és szeretetedben 
tökéletesítsed és gyűjtsd össze a megszenteltet a négy 
szél felől a te országodba, melyet neki készítettél ; 
mivel tied a hatalom és dicsőség az örökkévalóságon 
át. Jöjjön a kegyelem s múljék el ez a világ». 

Eschatologikus akkorddal végzik s már nem-
csak az egyház gyarapodását és elterjedését, mint 
előbb, hanem a bajoktól való megszabadítását (a 
kérés, mint látjuk, általános, még nem törtek ki az 
üldözések) és Isten szeretetében való megszilárdítá-
sát kérik. 

Gyönyörű visszhangjával három századdal rá 
Jeruzsálemi Cyrillnél (f 386) találkozunk: «Ezen 
engesztelő áldozat fölött könyörgünk — így ír — az 
Istenhez az egyházak közös békéjeért, a világ üdvös 
állapotáért, a császárokért, a katonákért és társainkért, 
a betegekért, a bajoktól sújtottakért és általában a 
segélyre szorulókért, mindnyájan könyörgünk és ezt 
az áldozatot bemutatjuk».1 Mennyivel kiszélesedett 
itt már a Didaché rövid könyörgése, a «Memento 
vivorum» első formulája! De ráismerünk benne a mi 
didachéi imánk alapkontúrjára. 

Az asztali ima nem ilyen, nem lehet ilyen, a 
mint hogy a mindennapi ebédre se lehet alkalmazni 
a szóbanforgó «szellemi» eledelről mondottakat. 
A dolog tehát nyilvánvaló: az összes jegyek csak az 
oltáriszentségre, Krisztus valóságos jelenlétére illenek 
rá. Tehát már ebben az ősi, első századbeli okirat-
ban találjuk megörökítve azt a felfogást, a mit mi 
katholikusok az eucharistiáról 111a vallunk: Jézus 
Krisztus testének és vérének igaz, valóságos és lénye-
ges jelenlétét az oltáriszentségben. Tehát az eucha-
ristia nem jelképe Krisztus testének és vérének, 
hanem maga Krisztus valóságos teste és vére az. 

III. 
Mint a Didachénak, úgy névszerint az imént 

fejtegetett két imának is egész irodalma van. Három 
különböző nézet merült fel jelentésükre nézve.2 Az 
egyik szerint (Funk, Hehn, Hoffmann, Harnack, 
Batiffol, Duchesne, Bock, Struckmann stb.) az első 
(c. 9.) előkészítés a szentáldozásra; a két ima, vagyis 
a 9. és 10. fejezet közé esett az áldozás, a második 
ima (c. 10. (xEtà xb ájxTtXíjaíWjvat) pedig hálaadás az ál-
dozás után. A másik magyarázat (Zahn, Ladeuze, 
Ermoni, Benesse stb.) szerint agapéről van szó, úgy 
hogy az első ima előkészület az eucharistiával kap-

1 Cyr. Hiorosol. Catech. mystag. 5. n. 8. (Touttee : Cyr. 
Hierosoí. Opera. Veneiiis, 1763. 327 1.) 

2 Struckniann i. müve. 3—19 1. 

csolatos agapére, a második hálaadás az agapé után 
tehát e helyütt a tulajdonképeni eucharistiáról nincs 
is szó, hanem csak később, a 14. fejezetben. A har-
madik nézet (Sabatier, Baumgartner stb.) szerint a 
két ima nem az eucharisztiára, hanem az őskeresz-
ténységben szokásos hitközségi lakomára vonatkozik, 
vagy egyszerűen csak asztali áldás. 

Az előadottakban részletesen igazoltuk, miért 
kell az első nézetet valónak tartanunk. Az összes 
jegyek nyilvánvalóan csak az eucharistiára illenek 
rá, csak ez «szent», csak ez nevezhető «szellemi 
éleinek és italnak», csak ez biztosíthat örök életet. 

A dolog világossá tétele céljából lássunk egy-
kettőt a különféle nézetek közül. 

1. Érdekes először is Harnack fejtegetése, ki az 
«eucharistia» alatt velünk együtt az Úr-vacsorát 
érti és pedig reális értelemhen. Kissé tartózkodó 
persze, de azért eléggé világos. Az imák áthagyomá-
nyozottaknak (a Didaché szerzője készen találta) és 
egyúttal ősrégieknek tekinthetők (t. i. magát a Didachét 
az imáknál későbbi korba, a II. század közepére 
helyezi). Az utóbbit szerinte különösen az a meg-
figyelés támogatja, hogy az eschatologikus gondolat 
és a lakomának lelki felfogása igen erősen nyomul 
bennök előtérbe. Amazt — úgy gondolja — a máso-
dik ima nagyon kiemeli ; — szerinte az egyetlen alle-
gória benne,1 hogy a mint a kenyér sok szemből leli 
eggyé, úgy a szétszórt egyházat vezesse be Isten az 
ő országába ; — emez pedig (a lelki felfogás) abban 
nyer kifejezést, hogy az életért és ismeretért (IX, 3), 
vagy az ismeretért, hitért és halhatatlanságért hálál-
kodnak. Tényleg, úgymond, a Didaché az eledelt magát 
nevezi «szellemi tápláléknak», azonfelül az «örök élet-
nek» (X, 3) hozzátétele mutatja, hogy a hivősereg, mely 
így imádkozik, a szent lakomában (in der h. Mahlzeit) 
valóban <páp|j.axov áfravaaiaç (halhatatlanító gyógyszert) 
látott, ámbár ennek közelebbi részletezése (mint később 
Justinnál olvassuk) itt még hiányzik. 

Másrészt azonban — így folytatja — az is figye-
lemreméltó, hogy az imákban hiányzik az alapító-
szavakhoz (az ulolsó-vacsoraiakhoz) való kapcsoló-
dás. Nemcsak Jézus halálának említése hiányzik, 
hanem a bűnök bocsánatáról sem történik említés; 
vájjon a «Dávid szent szőlőtőkéje»-érl való hálál-
kodásban (IX, 2) kell-e a rájok való vonatkozást föl-
tételezni, legalább is kérdéses. (Fönnebb láttuk, miért 
beszél Harnack így.) Ez a teljes háttérbe szorítása 
Jézus halálának és a bűnök megbocsátásának szerinte 
jellemző az imák nem apostolkori, jobban mondva: 
nem szent Páli eredetére. A bennök kifejezésre jutó 
egyszerűség és az imponáló nagyság, a tömör stil és 
a magas világnézet csodálatraméltók. Már csak ezen 

1 Tehát Harnack szerint a lobbi nem allegória, nem 
symbolnm. Nálunk Zubriczky dr., az ó-kereszténv irodalom 
kiváló művelője, szintén : az áldozás előtt és után való hála-
adó imádságoknak tartja. O-keresztény irodalom- és dogma-
történet. Esztergom, 1906. 58. 1. 
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imái miatt is előkelő tiszteleti hely illeti meg a 
AiSayrj-t a kereszténység legősibb okiratai között. . . 

A második ima — folytatja — három részből és 
egy záradékból áll. Minden rész Isten más megszó-
lításával kezdődik. Az első, melyben a kinyilatkoz-
tatás és megváltás adományáért hálálkodnak, «.náxzp 
ayie» ; a második, melyben az Istent, mint a világ 
teremtőjét s minden jó adományozóját magasztalják, 
(xSécntoxa TOzvcoxpáxop» ; a harmadik, melyben az egyház-
nak jóvoltáért és az Isten országába való fölvételeért 
imádkoznak, «xópte»-nek szólítja. Ebben a magasztos 
imádságban ismerjük föl a későbbi mise liturgiának 
első elemeit (sùyaptaxia, aÊvoç xai ôôÇtz, etfyrj). A zára-
déknak ama fölkiáltásában pedig: «Hosanna Dávid 
Istenének», a Krisztusra vonatkozó theologia (hatá-
rozottan Istennek van nevezve) oly formában jelent-
kezik, a minőben addig (t. i. ama korból) csak 
bizonytalan következtetések alapján volt ismeretes.1 

Harnacknak tehát az imák elég beszédesek arra, 
hogy bennök eucharistiánkat lássa, ha mindjárt nem 
is hallgathatja el, hogy mégis valami hiányt érez 
bennök. Hiányzanak szerinte az imából az alapító-
szavak és hiányzik Jézus halálának, valamint a bűnök 
bocsánatának szóval való kifejezése. Ez a hiány csak-
ugyan megvan, de azt hisszük, nem tévedünk, ha 
ezt annak tulajdonítjuk, hogy itt csak a nép eucha-
risztikus imájával van dolgunk és hogy a hiányzó 
részek említése a «próféták»-nak volt fönntartva, 
mint a hogy ezt világosan jelzi Justin a már emlí-
tett apológiájában, (c. 60.) Struckmann,2 valamint 
legújabban Marucchi3 ezt a hallgatást a szerintük akkor 
már divott «titokfegyelemmel» indokolják, valamint 
azt is, hogy a Didaché nem mondja ki világos, hatá-
rozott szavakkal, mi az eucharistia tartalma, hanem 
inkább csak sejtelemszerű utalásokat (geheimnisvolle 
Andeutungen) tartalmaz. Ez lehetséges, ámbár azt 
sem lehet elhallgatni, hogy pl. Justin egy félszázad-
dal utána a pogányok által nagyon is érthető szavak-
kal mutatja be az eucharistiát. 

2. Ermoni, csatlakozva Eadeuze-höz, úgy véli, 
hogy a Didaché imáiban csupán agapéről van szó,4 

ennélfogva szerinte azokat az eucharistiára vonat-
koztatni s belőlük az eucharistia őskeresztény föl-
fogására következtetni nem lehet. 

Főbb érvei a következők: a) Közfelfogás szerint 
a XIV XV. fejezetek vonatkoznak az eucharistiára; 
ha a IX—X. fejezeteket is eucharistikus imáknak 

1 Harnack (Texte u. Untersuch.) 59—60. 1. 
2 Struckmann i. müve 19. t. 
3 Marucchi : Le Dogme de l'Eucharistie. Bruxelles. (Science 

et toi.) 7. 1. «Cette absence ne peut être expliquée qu'en 
admettant que la manuel de la «Doctrina Apostolorum» est 
incomplet et qu'on a omis exprés la partie la plus sacrée qui 
devait probablement se reciter par coeur. La cause de cette 
omission pouvait être la «loi du mystère» qui existait déjà 
partout au commencement du 11° siècle.» 

4 Ermoni : L'agape dans l'eglise primitive. Paris, 1906. 
17-28. 1. 

minősítenők, akkor a Didaché ismétli magát s két-
szer tárgyal ugyanarról. Ez pedig, szerinte, tarthatat-
lan egy föltevés. 

Az érv gyenge és nyilvánvaló félreértésen alap-
szik. Még lia a D. csakugyan ismételné is magát, ha 
tehát az anyag elrendezése hibás is volna benne, 
a mint hogy nem az, még ez a stilisztikai hiba sem 
dönthetné meg imáink tartalmának nyilvánvalóan 
eucharisztikus jellegét (agajiét nem lehet «szentnek», 
«lelki eledel»-nek stb. nevezni). De nincs is benne 
ismétlés, a mint hogy az egész Didaché szerkezeti-
leg igen jól elrendezett egy fogalmazvány. IIa két 
helyen foglalkozik is az eucharistiával (mint a pe-
nitentiával három helyen IV, 14; X, 6; XV, 3), az 
nem ismétlés, hanem ugyanannak a tárgynak más és 
más szempontból való beállítása. A IX—X. fejezetek-
ben az eucharistia lelki táplálék (szentség) s csu-
pán a hivek részesedése nyer kifejezést, miként az 
előző fejezetben is a hivek által naponta háromszor 
elmondandó «Miatyánk»-ról van szó. A XIV. feje-
zetben ellenben az eucharistia mint újszövetségi 
áldozat (ftuaía) van beállítva s Malakiás jövendölésé-
vel igazolva ; tehát olt, abban a részben, a hol a 
papságról van szó. Épen a megfelelő helyen, mivel a 
papság és áldozat viszonylagos fogalmak. Renesse 
ezt az elhelyezést egészen tervszerűnek találja, «weil 
die Idee Priester, Altar, Opfer unzertrennlich sind, 
daher Kap. 14. mit Absicht hierhier gesezt ist, an-
statt vor Kap. 9.»1 

bj Nagy súlyt helyez Ermoni X. l - r e : «miután 
megelégültetek (\yzxi. 3é TO qudYjaíHívai), így adjatok 
hálát». Lehet-e vájjon — kérdezi — azt mondani, 
hogy valaki jóllakik az eucharistiával? Ez a kife-
jezés, szerinte, csak az agapés lakomára illik. 

Persze az ige, elvontan s magában tekintve, erős 
realizmust fejez ki, nem úgy azonban az össz-szöveg-
ben. Lehet t. i., mint Funk s mások teszik, az eucha-
ristiával kapcsolatos agapéra vonatkoztatni, (I. Kor. 
11.); de ettől eltekintve, tisztán magára az eucharis-
tiára alkalmazva is teljesen megfelel a szentírási és 
a patrisztikus beszédmódnak, azért Bock szemére is 
veti Ermoninak ebben való járatlanságát.2 

így a messián zsoltárban (21,27) olvassuk: Edent 
pauperes et saturabuntur (eianXrja-íHjacmai) ; vagy mi-
dőn Tertullián (De resurrect, earn. c. 8) félreérthe-
tetlenül az eucharistiáról mondja: Jesu Christi cor-
pore et sanguine saginandi... és Augustinus (Tract. 
27. in Joannem in fine) nem kisebb realizmussal 
mondja szent Lőrincről : . . . tamquam illa esca sagi-
natus el illo calice ebrius tormenta non sensit. Sagi-
nari a mi esetünkben mégis csak nagyobb realizmus, 
mint impleri? A lelki jóllakás kifejezés az eucha-
ristiára alkalmazva tehát épen nem szokatlan. 
A többi előforduló jegy pedig csakis az eucharis-
tiára vonatkoztatható. 

1 Renesse i. müve 30. 1. 2 Bock műve 422. 1. 
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c) XI, 9 szerint: «egy próféta sem, ki lélekben 
asztalt rendel, eszik belőle, hacsak nem álpróféta». 
Ermoni úgy véli, hogy ez az itt említett asztal nem 
lehet más, mint a melyet a IX —X. fejezetek tételeznek 
föl. Ha tehát a IX—X.-ben eucharisliáról volna szó, 
az evést a prófétáknak nemcsak hogy nem lehetne 
megtiltani, ellenkezőleg az első hely illetné meg őket 
az asztalnál. Már pedig XI. 9 tilalmazza nekik az 
evést, tehát a IX—X. fejezetek nyilvánvalóan az 
agapéra értendők. 

A következtetés téves. Épen maga az a tilalom, 
mely az agapé-evésnél a próféta önzetlenségét cé-
lozza, mutatja, hogy XI, 9-ben egészen más asztalról 
van szó, mint IX—X. fejezetekben. Itten a próféták 
nemcsak hogy részt vesznek az «asztalban», ha-
nem X, 7 szerint annyi hálaimát is mondhatnak, 
a mennyi nekik tetszik. Lehet tehát, hogy XI, 9. aga-
péról értendő, de a IX X. fejezetek kétségtelenül az 
eucharistiára vonatkoznak. 

(ÍJ Majd az imák tartalmából igyekszik kiküszö-
bölni minden eucharistiás vonatkozást. A «Dávid szent 
szőlőtőkéjét» a kehelynél (IX, I) — úgymond — a 
tautologia miatt nem lehet Krisztusra értelmezni, mert 
akkor hogy így jönne ki : hálát adunk neked Krisz-
tusért, a kit Jézus által kinyilvánítottál. Hanem hogy, 
tekintettel a parallel helyekre (IX, 3; X, 2), a hol 
hitről, életről, tudásról, halhatatlanságról van szó, 
valami ilyenféle ajándékra kell azt a kifejezést ma-
gyarázni. 

Hogy tautológiáról nem lehel szó, kapcsolatban 
Harnackkal fennebb láttuk; különben pedig így 
sem menekülhet a nehézségek elől, mert semmiféle 
agapé hatásai nem lehetnek lelki ajándékok, mint a 
minőkről itt szó van. 

e) Azt mondja végül a «kehely» és a «megtört 
kenyér» előfordulnak nem eucharistikus értelemben 
is, valamint a «szellemi étel és ital» kifejezés sem jelenti 
mindig Krisztus testét és vérét, hanem jelenthet va-
lami a fönnebbiekhez (élet, halhatatlanság) hasonló 
lelki ajándékot is. 

Nem az a kérdés — válaszoljuk — hogy másutt 
és más szövegekben általában mit jelenthetnek ezek 
a kifejezések; hanem az, hogy mit jelentenek itt, 
a hol a lakoma «szentnek» neveztetik, melyhez csak 
«szent» (a tiszta lelkiismeretű keresztény) járulhat s 
mely a lélekben a testi ételekkel nem járó termé-
szetfölötti hatásokat idéz elő. Arról is megfeledkezik 
Ermoni, hogy a Jézus által kinyilvánított lelki táp-
lálékról van szó s nem másról. «Es ist rein unmög-
lich •— mondja Bock — in den Kapiteln IX, X ein 
anderes Inhaltsobjekl mit Becht anzuerkennen», mint 
eucharistiát. 

3. Legújabban Baumgartner próbálkozott hasonló 
elmélettel.1 Abból indulván ki, hogy az «eucharistia» 

1 Baumgartner: Eucharistie und Agape im Urchristen-
tum.- Solothurn 1909. 273. 1. 

szónak a Didachéban nincs konkrét értelme (pedig 
mint láttuk van IX, 5), hanem az csak az általános 
«hálaadást» jelenti, keresi, miféle hálaadásra vonat-
kozhatnak a mi imáink? A Mischnában találja följe-
gyezve, hogy a zsidók étkezés előtt és után imád-
koztak és pedig köznapon rövidebben, szombat és 
ünnepnapon hosszasabban. Ezeknek az asztali imák-
nak a szövegét ugyan nem jegyezte föl a Mischna, 
azért az egyes elszórt megjegyzésekből (Stich-
worte) igyekszik összeállítani tartalmukat, mivel, né-
zete szerint, ezek a zsidó imák szolgáltak mintául 
a Didaché imáinak. 

Erről ugyan mint láttuk, habár más alakban, lehet 
szó ; de a következtetésben, hogy tehát a Didaché imái is 
csak egyszerű asztali imák keresztény tartalommal 
(einfache Tischgebete 311. 1.) túlmegy a határon. 
0 mégis azt gondolja, hogy nézetét magukkal 
ezekkel az imákkal tudja igazolni. 

Először is, mint Ermoni, azt mondja, hogy ha 
a I). imái eucharisztikus imák volnának, a szerző 
azokat a XIV. fejezetbe foglalta volna. Ellenben az a 
helyzetük, hogy mindjárt a «Miatyánk» után következ-
nek,mutatja, hogy egyszerű napi imák voltak. — Baum-
gartner nem veszi észre a szembeötlő különbséget. 
A Didaché, midőn a keresztelésről, a böjtről, a napi 
imádságról szól, egyben részletesen intézkedik is, ho-
gyan és hányszor kell végezni, vagy mondani ; a IX., 
X. fejezetnél ellenben semmit se említ, semmiféle 
körülményt a teendők tekintetében elő nem ír. IIa 
tehát itt valami olyasmiről volna szó, a mit a zsidók 
is végeznek, lehetetlen, hogy az ellentétet ki ne 
emelte volna, mint teszi a böjtnél és a Miatyánknál. 
Hogy pedig a szerző miért nem foglalta bele azokat 
az imákat a XIV. fejezetbe, ennek okára már fön-
nebb mutattunk rá. 

Különös azonban, hogy minő módon igyekszik 
Baumgartner az imák már ismertetett jellegzetesen 
eucharisztikus vonásait kiküszöbölni. Dávid szőlő-
tőkéje szerinte a kath. egyház (kehelybe zárva?) 
«So wird über den Becher gehandelt, indem sich der 
Dank nicht auf den Inhalt des Bechers, sondern auf die 
Stiftung der Kirche bezieht». (304. 1.) A szellemi étel 
és ital szerinte: a keresztény üdvtan (308. 1.), pedig 
az imában a lelki eledel szembeállítása a testivel s 
a Krisztus kinyilatkoztatása szerint való magyará-
zatra (Ján. 6. fej.) utalás: az én testem étel és az 
én vérem ital, ezt az értelmezést egyenesen kizárja. 
«Ne adjátok a szentet a kutyáknak» szerinte nem az 
eledel minőségére, hanem az első keresztények ama 
rigorizmusára vonatkozik, mely szerint egyáltalán nem 
étkeztek a nem keresztényekkel. Furcsa ; tudvalevő-
leg az ősegyházban keresztények a nem keresztények-
kel léptek * házasságra (I. Kor. 7, 14); nem evett 
tehát a keresztény feleség a nem keresztény féijével 
és megfordítva, hanem külön asztalt tartottak ? Hogy 
végre a Didaché által föltételezett lakománál prófé-
ták is voltak jelen, arra magyarázza, hogy a IX., X. fe-



16. szám. RELIGIO 345 

jezetbeli imák tulajdonkép a gazdagok által a sze-
gények részére vasárnaponkint rendezett lakomáknál 
mondattak. (320. 1.) Lehetett szerinte ez a lakoma 
agapé is, de az eucharistiával semmi összefüggésben 
nem állott. Szóval, Baumgartner szerint, a IX., X. 
fejezet imái nem eucharisztikus imák. 

Ez a leggyengébb érvekkel támogatott nézet, a 
mit csak ismerek. 

4. A három bemutatott magyarázat közül, mint 
láttuk, a Harnacké a legkevésbbé erőltetett s találkozik 
is a mi felfogásunkkal ; nem úgy Ermonié vagy Baum-
ga r tne r . Harnack elismeri, hogy a Didaché szóban 
forgó imái az eucharistiára, mint lelki eledelre, vo-
natkoznak; míg Ermoni agapéra, Baumgartner pedig a 
napi étkezésre értelmezi. S dacára ennek, még sem 
értékeljük Harnackot hozzánk közelebb állónak a má-
sik kettőnél. 

Különös egy helyzet az ugyanis, a melybe itt 
Harnackkal szemben kerülünk. Ermoni és Baum-
gartner álláspontja egyszerűen felfogás dolga; ők 
csupán csak a IX. és X. fejezettől vitatják el az 
eucharisztikus jelleget, de azt mondják: a XIV. feje-
zet tartalmazza az első ősirodalmi nyomát az eucha-
ristiának, melyről aztán bőven szólnak Ignác, Justin 
sth. Harnack álláspontja ellenben a rendszer folyo-
mánya, melyet a kereszténység keletkezéséről vall s 
azé a nézeté, a mely szerint értékeli a Didachét az 
őskeresztény irodalmi fejlődés nagy folyamatában. 

Harnack az emberi fejlődésű kereszténység hive, 
mely eredetét inkább Pálnak, mint Krisztusnak kö-
szöni. S vele tartanak nagy számmal a theológiával 
foglalkozó (protestáns) tudósok, a kiknek rendszerei-
ben a Didaché imái szintén jobbára hasonló eucha-
risztikus értelmezésben részesülnek, mint a hogy ezt 
Harnacktól hallottuk. De ennek az állásfoglalásnak 
története van, mely összefügg az utolsó vacsoráról 
úgy a 90-es évek óta forgalomba hozott új protes-
táns elméletekkel. Hogy tehát megérthessük Har-
nackot s társait, előbb ezekről az utolsó vacsorai el-
méletekről kell még egyet-más mondanunk. 

A régi protestáns álláspont hiteleseknek ismerte 
el az evangeliumi szövegeket, elfogadta Jézus eucha-
ristiát rendelő szavait is s csupán az eucharisztikus 
kenyeret és bort magyarázta átvitt, illetőleg szimbo-
likus értelemben, tisztára a hit táplálékát kereste 
benne, hitébresztő eszköznek nézte. Ujabban már nem 
a szavakkal bíbelődnek, mint bibliahivő őseik, ha-
nem a «kritika» nevében felforgatván s megtizedel-
vén az evangeliumi szövegeket, magát az utolsó va-
csorát egészen más, azelőtt nem ismert történeti ke-
retbe állítják bele. 

Az erre vonatkozó új hipotézisek és nézetek zűr-
zavarában1 különösen három kérdésen dől el az 
utolsó vacsora modern kritikai konstruálása: össze-

1 Érdekes áttekintést nyújt róluk Hoffmann: Das Abend-
mahl im Urchristentum. Berlin, 1903. Einleitung. 

függ-e Jézus vacsorája a zsidó húsvéttal s ha igen, 
mily értelemben? — akart-e vele valami jövőre 
szóló, maradandó intézményt létesíteni vagy sem? — 
s elrendelte-e folytonos ismétlését ? 

A ki a szentírási szövegeket olvassa, pedig négy 
is van (Máté 20, 26, Márk 14,22; Luk. 22, 19; I. Kor. 
11, 23), az előtt kétségtelen, mit tett Jézus az utolsó 
vacsorán a zsidó pascha megünneplésekor. A kenyér-
ről és borról azt mondta : vegyétek és egyétek, ille-
tőleg igyatok ebből, ez az én testem, mely érettetek 
adatik és az én vérem, mely kiontatik a bűnök bo-
csánatáért. És ezt tegyétek az én emlékezetemre. Szó-
val kétségtelen, mint Hoffmann is megállapítja: für 
die kirchliche und traditionelle Ansicht sprechen 
unsere jetzigen Texte.1 A szentírási szövegek, a mint 
előttünk fekszenek, eucharistia-alapításról tudósíta-
nak. «Aber — teszi hozzá mindjárt — vom histo-
rischen Standpunkt aus geprüft, erscheint sie (t. i. ez 
a nézet) von vorherein als unmöglich». 

S ezzel ott vagyunk az evolucionisták az evangé-
liumokra alkalmazott közös módszerénél. A meglévő 
szövegek csakugyan eucharistiáról, Krisztus testéről 
és véréről beszélnek, de ez az evolucionista szemé-
ben «von vornherein» lehetetlen. Miért ? Csak azért, 
mivel az ilyen felfogás Jézust Istennek, az eucha-
ristiát meg valami természetfölötti elemnek tételezi 
loi s ezt a racionalista «von vornherein» lehetetlennek 
minősíti. Tehát? Tehát a dolog szerinte történetileg (?) 
nem lehet való. Ennek folytán kezdődik aztán a 
boncolás, a szövegek szétszedése s annak a nyomo-
zása: mit is telt Jézus valójában az ű. n. utolsó va-
csorán ? Persze csak olyasmit tehetett, a mit neki a 
racionalista «tudomány» megenged. 

S egyben megindul a hipotézisek árja. Jézus — 
szerintök — nem tett semmi különöset, legföllebb, 
de ezt sem engedi meg mindenik, társaival búcsú-
vacsorát evett. Aztán idővel, midőn szent Pál Jézus-
ról új, transcendentális képet hozott forgalomba a 
hitközségekben, hogy aztán Jézus vacsorája is a hívek 
képzeletében más jelentőséget nyert.2 A saját össze-
jöveteli vacsoráikat kezdték amaz utolsó vacsora foly-
tatásának tekinteni s a közönséges vacsorából lassan 
eucharisztikus, misztikus vacsora lett. Ez a képződ-
mény, mint az ősi hitközség hitének a lerakodása, 
jelentkezik először Pál korinthusi levelében, majd en-
nek hatása alatt a később íródott evangéliumokba is 
utat talált. 

Az evangéliumok tehát, Harnackék szerint, való-
ban eucharistiáról, vagyis Krisztus testéről és véréről 
beszélnek, de ez hogy nem a történeti, a Jézussal való-
ban megtörtént tény megerősítése,hanem a hitközsé-
gek későbbi hitének visszavetése Jézus korába.3 Ezért 

1 U. o. 3. 1. 
2 Píleiderer : Die Entwicklung des Christentums. Mün-

chen. 1907. 70. 1. 
3 Ezt nevezi Harnack kétféle evangéliumnak az ős-

egyházban. 
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kell a «kritikának» a szövegek elbeszélései alól kihá-
mozni a valóságot. 

A különféle kánoni és nem kánoni iratok — 
úgy mondják —- eme hit fejlődési fokainak a letéte-
ményesei. Egyikök a Didaché is. Benne is az eucha-
ristia alatt Krisztus teste és vére értendő, mert Íratása 
idejében Krisztus utolsó vacsoráját már így értel-
mezték. De mindebben nem a Krisztus cselekedete, 
nem a Krisztus akarata és intézkedése tükröződik 
vissza, hanem a szent Pál hatása alalt kifejlődött ős-
egyházi hit, melyhez Krisztusnak tulajdonkép semmi 
köze nincsen.1 

így történik, hogy — mint Harnacknál láttuk — 
a Didaché értelmezésében találkoznak velünk; elis-
merik annak eucharisztikus tartalmát. így Hoffmann 
is ezt mondja : «Die Ausdrücke und Begriffe in Kap. 
9. : EÙyap'.çiicx., TOTirjpcov, áyía àjiTicÀoç und yJ.áajia weisen 
deutlich auf das Abendmahl selbst hin ; ebenso setzt die 
Bemerkung 9, 5, das kein Ungetaufter an der Eucha-
ristie teilnehmen dürfe, offenbar voraus, dasz die 
mitgeteilte Handlung eben das Abendmahl ist.»2 De 
hát : si duo dicunt idem, non est idem. Nekik ez a 
didachéi eucharistia későbbi emberi találmány, ne-
künk Krisztus eucharisztikus alapításának ismétlése, 
a mennyiben az utolsó vacsorát is eucharistiának 
tartjuk. Ok tagadják az utóbbit s más felfogása van 
róla Spittának, más Jülichernek, más Ptleiderernek, 
más Harnacknak, más Brandtnak, más Hauptnak, 
más Schaefernek, más Hoffrnannak; mindegyiknek 
más, valóságos jósai ők a múltnak,3 

Hogy az utolsó vacsoráról szóló újszövetségi szöve-
gek mennyire állják ki a történeti kritikát, e tekintetben 
megnyugtatólag utalunk Berning müvére.4 Itt csupán 
arra a megtévesztő eljárásra kívánjuk felhívni a figyel-
met, mely szerint ezek a tudósok az újszövetségi 
iratok utolsó vacsorai értesítéseit «vom historischen 
Standpunkt» mondják lehetetleneknek. Ez a meg-
tévesztés ! Ugyanis őket tagadásukban nem a törté-
nelmi módszer, hanem bölcseleti állásfoglalásuk vezeti. 
Nem fogadják el az evangéliumokban a természet-
fölötti elemet, kz efféle tagadásnak pedig a történe-
lemhez semmi köze nincsen, mint a hogy nincs köze 
a hittagadásnak se a tudományhoz. Ez egyszerűen a 
területek illetéktelen összezavarása. Miért nem ne-
vezik módszerüket a saját nevén? 

Mindazonáltal, ha más kiinduló pontból is, a 
racionalisták is elismerik a Didachéra (IX—X. fej.) 
vonatkozó reális fölfogásunk helyességét; elismerik. 

1 Nem tudjuk eléggé hangoztatni, hogy az ilyen légből 
kapott állításokkal szemben maguk a letárgyalt eucharisztikus 
imák folyton Jézusra, mint az eucharistia szerzőjére utalnak. 

3 Hoffmann u. o. 209. 1. 
3 Loisy is egyszerűen az evolucionisták nyomát tapossa, 

vagyis ismétli tanaikat Loisy-Becker : Evangelium und Kirche. 
München 1904. 88. és 167. 1. 

4 Berning: Die Einsetzung der heil. Eucharistie. Mün-
ster. 1901. Hasonlóképen Hehn i. müve is részletesen foglal-
kozik a textusokkal. 

hogy a Didachéban eucharistiáról van szó. S ez 
nekünk a jelen esetben elég; módszerükért, hogy 
hogyan bánnak el a forrásokkal, számoljanak a ko-
moly történettudomány előtt.1 

* ¥ M 

A Didaché eucharisztikus imái a maguk egy-
szerű fenségében olyanok, mint a tavasz első zöl-
dülése, melyet a melegítő napsugár csal ki a nemrég 
még megfagyott földből. Első hírnökei ama diadal-
nak, melyet az eucharistiában igazán, valóságosan 
és lényegesen jelenlévő Jézus mindjárt az egyház 
kezdetén kivívott a lelkeken. Az apostoli kor, az 1. 
század keresztényei ime leborulva imádják őt a ke-
nyér és bor szine alatt, mint lelkük táplálékát s tőle 
remélik az örök életet. Mi pedig, midőn, mint katho-
likusok, az eucharistiát Jézus valóságos testének és 
vérének valljuk, rámutatva erre a legősibb okiratra, 
emelkedett lélekkel mondhat juk: haec nostra fides 
est fides patrum, fides apostolorum. Ez a mi hitünk 
az atyák hite, az apostolok hite, melyet Didachénk 
folyton és folyton Jézusra vezet vissza. A Didaché után 
a 11. század elején szent Ignác ugyanezt a tant félre-
érthetetlen szavakkal hirdeti : A dokéták tartózkod-
nak az eucharistiától, mivel — úgymond — nem 
akarják vallani, hogy az a mi Üdvözítő Jézusunk 
teste, mely érettünk szenvedett. (Ep. ad Smyrn. n. 7.) 
Justin pedig : Nem is mint közönséges kenyeret, nem 
is mint közönséges italt vesszük azokat az elemeket 
magunkhoz. . . hanem arról a táplálékról úgy va-
gyunk kitanítva, hogy az a megtestesült Jézusnak 
teste és vére, mihelyest a szavait tartalmazó imádságra 
eucharistiává lett. (I. Apolog. c. 66.) S így tovább 
következik a tanuk szakadatlan sora. 

A mi eucharisztikus hitünk tehát az atyák hite, 
az apostolok hite. 

Dudek János dr. 

Jesu O p f e r h a n d l u n g in d e r Euchar i s t ie . Ein 
Lösungsversuch zur Meszopfert'rage unter Revision des 
Opferbegriffes. Von G. Pell, Professor der Doginatik in 
Passau. II. Auflage. Passau, 1910. 62 1. Ára 1 kor. 50 fill. 

Amióta a trienti zsinat a protestánsok tagadásával 
szemben a szentmise «igaz és valóságos áldozati» jel-
legét (Sess. XXII. can. 1.),aminek már a Didaché is (c. 
XIV.) nevezi, mint hagyományos kath. tant hangsúlyozni 
volt kénytelen ; sőt a Catech. Rom. szerint a mise 
«a keresztáldozattal egy és ugyanaz az áldozat» (unum 
et idem sacrificium p. ff. c. 4. q. 74.): azóta a theolo-
gusok folyton annak a földerítésén fáradoznak: mi a 
szentmise-áldozat valósító eleme, vagyis mi az, a mi 
a szentmisét valóságos áldozattá teszi? 

Közös kiindulási pontjukat ennek kibogozásában 
a régi pogány népek, nevezetesen pedig a zsidó nép 
legális áldozataiból leszűrt áldozat-fogalom s annak a 
szentmisére való alkalmazása képezi. Eszerint : az 

1 V. ö. Braig : Die jüngste Leugnung der gesch. Existenz 
Jesu. Der Katholik. 1911. 81. s k.l. 



16. szám. R E L I G I O 347 

áldozat valamely látható tárgy fölajánlása Istennek, 
a tárgy valódi vagy egyébként ilyennel fölérő elrontása 
által, hogy ezzel illetékes tekintély megállapítása szerint 
Isten igazságos s a magunk bűnös voltának elismerését 
nyilván tanusítsuk. Az áldozat valósító eleme tehát a 
fölajánlásnak tényleges végrehajtása: a valódi vagy 
egyébként ilyennel fölérő elrontás (destructio). 

Ennek a fogalomnak a szentmisére való alkalma-
zása folytán a kérdés állandóan ez: az eucharisztikus 
Krisztuson, ki a konzekráció állal a kenyér és bor 
színe alatt van jelen, lévén a szentmise vérontás nélkül 
való áldozat, miként megy végbe a valódival fölérő el-
rontás (destructio Christi), vagyis a fölajánlásnak, a 
löláldozásnak tényleges végrehajtása? Miután a szent-
mise csak ezállal valósítja meg az áldozat fönnebb adott 
fogalmát, vagyis maga is csak ez által lesz valóságos 
áldozat. 

Számos nézet merült tol e tekintetben; régiebbek 
Vasquezé, Lessiusé, Suarezé, De Lugoé; újabban Möhleré, 
Thalhoferé, Stöcklé, Franzé. Ma aránylag leginkább 
De Lugo János magyarázata tartja magát. (Nálunk Kis-
faludy Béla fejtegette és támogatta: A szentmise áldo-
zati valósága. Győr, 1888. 73. 1.) De Lugo szerint 
(De ven. Euch. sacr. el de ss. Missae sacrificio. Disp. 
19. sect. 5. Opp. ed. Venet. 1717. Tom. 5.) a föl-
áldozás lénye, vagyis a föláldozott tárgy valódi vagy 
egyébként ilyennel fölérő elrontása a misében a konze-
krációban történik, miután ilt érvényesül Krisztuson a 
valódi elrontással teljesen fölérő hatás. Krisztus t. i. 
a konzekráció folytán a színek alalt olyan helyzetbe 
kerül, aminővé különben az élőt csak a halál teheti. 
Az élet birtokában van, de ezen élet lényeges működé-
sének minden nyilvánulása, sőt a működésnek, ameny-
nyiben ez a tényleges kilerjedtség nélkül nem is gon-
dolható érzéki élettől függ, minden természetes lehető-
sége nélkül (Christus in eucharistia sistilur in stalu 
decliviori) s egyúttal, amire természeténél fogva nem 
volt alkalmas, lelkünk eledelévé válik (redditur aptum 
ad alios usus per modum cibï). — Ily módon a szent-
miseáldozat magában (in se) s egyúttal — két szili 
alatt történvén a konzekráció — vonatkozó áldozat is 
(sacrificium relativum). 

Pell eme nézetek egyikével sincs megelégedve. «Alle 
diese und ähnliche Versuche, Zerstörung und Tod in 
die Eucharistie hinein zu interpretieren, befriedigen 
nicht». Azért új uton próbálkozik, és pedig akkép, hogy 
az áldozat számára új fogalmat keres. Fordítsuk meg, 
úgymond, az eddigi eljárást : hasonlítsuk össze a kereszt-
áldozatot az eucharistiával s a mi bennük közös vonás, 
tegyük azt az áldozat lényeges jegyévé s ebből vissza-
felé magyarázzuk aztán az ószövetségi áldozalókat 
is. Ily módszer szerint jut el az áldozat következő 
fogalmára : «Das Wesen des Opfers ist ein in ent-
sprechender sichtbarer Form zutage tretender Akt rück-
haltsloser Selbsthingabe an Gott in Gehorsam und Liebe». 
(17. 1.) Föltétlen odaadás az Istenhez engedelmesség 
és szeretet által s ennek valamely látható cselekedetben 
való nyilvánítása. Ha ez megvan, megvan a valódi ál-
dozat is ; a belső lelkület annak a lelke ; a forma, hogy 
szenvedésben, vérontásban vagy valami más formában 
nyilvánul-e, az már az áldozatra lényegtelen körülmény. 
Ennélfogva : «Sind auch am Kreuze das Leiden und 

Sterben Jesu nicht das Wesen, sondern nur die Art und 
Weise seines damaligen Opfers, die Art und Weise, 
wie hic et nunc, d. h. den eben obwaltenden Umständen 
gemäsz der liebende Gehorsam sich zu betätigen hatte, 
aber sie waren nicht das Lieben und Gehorsam selbst». 
(24. 1.) 

Pellnél tehát a punctum saliens a destructio ki-
küszöbölése az áldozat fogalmából. Szerinte nem ez az az 
egyedüli valósító forma, a mi az áldozatot áldozattá 
leszi, hanem csak az egyik a sok lehetséges forma 
közül, ahogy a szerelet és engedelmesség az Isten iránt 
külsőleg megnyilvánulhat. Nagyon természetes tehát, ha 
folytatólag ezt mondja : «Aber dieses Leiden und 
Sterben, worin am Kreuze der liebende Gehorsam sich 
nach auszen kundgab , kann einer andern Tätigkeitsform 
ein nnd derselben gehorsamen Liebe Platz machen, ohne 
dasz das Wesen des Gehorsams und Liebens, der rest-
losen Selbsthingabe an Gott, d. i. des Opfers sich 
ändert». (25. 1.) 

Krisztusnak örökké egyforma áldozatos érzülete 
tehát az, a mi valamennyi messiási cselekedetére rá-
nyomja az áldozat bélyegét, akár midőn engedelmes-
ségből kínokkal és halálgyötrelmekkel küzd, akár midőn 
éhezik és sír, akár midőn megdicsőüli állapotában az 
Atya jobbján ülve, a mennyből belsőleg és külsőleg 
építi Atyjának országát. (31. 1.) Ide, ezen cselekedetei 
közé tartozik a szentmise is, mely szintén egyik formája 
Krisztus áldozalos lelkülete külső megnyilvánulásainak. 
Tehát szerzőnk szerint: «Die eucharistische Feier ist ein 
Opfer, und zwar das ganz nämliche Opfer,welches einstens 
der Gottmensch Jesus Christus beim letzten Abend-
mahle und am Kreuze dargebracht hat, insofern der-
selbe hier gegenwärtig ist in den ganz gleichen Seelen-
akten gehorsamer und liebender Hingabe an Gott, 
welche einst das Leiden und Sterben auf Golgotha zu 
einem Opfer gemacht haben, und welche auch seiner 
jetzigen messianischen Tätigkeit stetsfort ein und den-
selben Opfercharakter verleihen». (32. I.) 

Ebben áll Pell új magyarázata a szentmise áldo-
zati jellegéről. Nézetünk szerint a mi benne jó, az régi 
s a mi benne új, az el nem fogadható. Krisztus «enge-
delmes szereteléről» már szent Pál beszéli : «Megalázta 
magát, engedelmes lévén», de mindjárt hozzáteszi: 
«mindhalálig és pedig a keresztnek haláláig» s folytatja : 
«Annak okáért az Isten is fölmagasztalta öt és oly 
nevet ajándékozott neki, mely minden név fölött vagyon». 
(Filippiekhez 2, 8—9.) Az a kereszt a keresztény hagyo-
mányban nemcsak egyik formája Krisztus áldozatos szere-
tetének, hanem ez az áldozat xat'é^o/vív, : a kereszt meg-
váltásunk záloga, a kegyelmek forrása. 

Az egyház az Újszövetségben mindig csak egy áldo-
zatról (a keresztáldozatról) beszél, úgy, hogy Hurter-
rel mondhatjuk : «patres docent, Christum unicum 
obtulisse sacrificium et in N. T. unuin tantum Deo 
offerri sacrificium». (Theol. Dogm. 1885. III. 355. 1.) Pell 
szerint ellenben földi élete folyamán nagyon sok áldozatot 
mutatott volna be Krisztus. A keresztáldozatnak jellem-
zője pedig a destructio, tehát olyasmi, a mit az áldozat 
fogalmában lényegtelennek mondani nem lehet, valamint 
az ószövetségi áldozatokban se, a melyekből midőn az 
áldozat fogalmának konstruálásában kiindulunk, egészen 
helyesen járunk el, mert úgy áll a dolog, ahogy már 
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szent Ágoslon a keresztáldozatra célozva mondja róluk : 
hoc uniim multa figurabant. (De Civ. Dei IV. 14.) Erre 
az egyre mutattak valamennyien. 

Pell tehát male sonans elméletével nemcsak nem 
fejtette meg a szentmisének, mint áldozatnak, valósító 
elemét, hanem egyszerűen megkerülte azt. Nézete hasonló 
Wielandélioz, a ki az őskeresztény áldozati fogalomból 
«eine objektive Darbringung» kiküszöbölni iparkodik. 
(Mensa und Confessio. München, 190(>. 23. 1 ) Dudek. 

f{omán egyházi állapotok• 
Románia egyházi viszonyai úgy az ország termé-

szeti fekvésénél, mint ezen egyház múltjánál fogva 
kiváló figyelmet érdemelnek. Románia tudvalevőleg 
Bessaráhia közvetítésével a legnagyobb orthodox ha-
talommal, Oroszországgal határos. A román keresz-
ténység megalapozásából a szláv elemet szintén nem 
lehet egészen elhatárolni. Ezenkívül a románok év-
századokon keresztül a szláv nyelvet használták litur-
giájokban. Mindez világosan mutatja, hogy a román 
egyházi állapotok szélesebb körű érdeklődésre tart-
hatnak számot. Ezek megismerésének vágya vezérelt 
engem a mult szünidő alkalmával a festői szépségű 
Predeálon keresztül Románia földére. Ott nyert ta-
pasztalataimról akarok ezúttal beszámolni. 

Előre is megállapíthatom, hogy tapasztalataim 
az egyházi élet szempontjából — sajnos — nem va-
lami örvendetesek. 

Minden rendű és rangú férfiakkal érintkeztem; 
megnéztem — már a mennyire a keleti elzárkózott-
ság engedte — intézményeiket; de mondhatom, hogy 
benyomásaim alig különböznek azoktól, melyeket 
más orthodox országokban nyertem. 

Nézzük csak kissé a részleteket. 
Összes benyomásaim ebbe a kettőbe foglalhatók 

össze : az orthodoxia folytonos emlegetése és az 
egyházi függetlenség hangoztatása. Ez a keret jel-
lemzi a romániai egyházi állapotokat. Ezen belül 
pedig annyi balvélemény és elfogultság észlelhető, 
hogy az embernek csodálkoznia kell, hogyan van 
még — már olyan, a milyen — lelkiélet a román 
orthodox egyházban. 

A román orthodox (nem egyesült) egyház is csak 
olyan állapotban van, mint a többi orthodox egy-
házak. Hasonlít ahhoz a beteghez, a ki föl akarna 
lábbadni, de a helyett, hogy orvosságot szedne be, 
kuruzsláshoz folyamodik. Igazi orvossága az igehir-
detés volna, ezt pedig ne igen keressük. Egyházi 
férfiak magok bevallották, hogy csak ritkán pré-
dikálnak, mert a szertartások hosszúak. Különben 
magam is tapasztaltam, hogy az igehirdetést csak-
ugyan nem tekintik elsőrendű kötelességüknek. Va-
sárnap, Nagyboldogasszony napján, nem volt a temp-
lomokban prédikáció. Pedig hát az orthodox egyház 
kánonjai is előírják a vasár- és ünnepnapi szent-
beszédet. Ilyen körülmények között az orthodoxia 
hangoztatása valóban keveset, vagy semmit se jelent. 

Azaz, hogy mégis jelent valamit: a megcsontosodott 
gondolkozást. 

Mutatja ezt a többi között a naptárkérdés ügye. 
Egy alkalommal említettem már,1 hogy III. Joachim 
patriarcha 1902-i körlevelére, melyben többi között 
a naptárjavítás kérdését is fölvetette, a román egyház 
adta a legridegebb választ. Szerinte egyszereűn a 
kánoni előírásokba ütközik. S gondolkozása azóta 
se változott. Egy másik dolog hasonlókép jellemzi 
az orthodoxiát. Megbízható helyen hallottam, hogy 
Bukarestben a Spyridon templom tornyán átalakí-
tást végeztek csak azért, mert nagyon hasonlított a 
katholikus templom tornyához. Ezekben és hasonló 
dolgokban merül ki náluk az orthodoxia. Nem csoda, 
lia nincs is ott igazi hitélet. Szemeimmel láttam, 
hogy templomaik vasár- és ünnepnapokon üresek. 
Egyedüli kivételképen Sinaiát emelem ki, ott azon-
ban a látogatottság alighanem a szép vegyes kar-
éneknek köszönhető. 

Érdekesen jellemzi továbbá az orthodox egyház 
gondolkozását az is, hogy templomaiban, majd-
nem egy sorban a szentekkel, ott találjuk a világi 
uralkodók képeit is. 

Hogy minő kedves ellentétet képez a rideg ortho-
doxiával szemben a katholikus gondolkozás, arra 
nézve elég lesz egy példát említenem. Moldavia fő-
városában, Jassyban vagyok. Augusztus 28. van, tehát 
az ónaptár szerint Nagyboldogasszony napja. Beme-
gyek, azaz bemennék, ha férnék, a kath. székesegy7-
házba. Tömve hívekkel. A püspök misézik. Termé-
szetesen a liturgikus latin nyelven. A hivősereg éne-
kel románul. Következik az evangelium. Utána egy 
pap fölmegy a szószékre és prédikál . . . románul. 
Ime, a latin szertartású egyház mellékes dolgok-
ban alkalmazkodik, a nélkül, hogy az kárára válnék. 
Tartja a Julián-naptárt s prédikál a most is dívó 
görög szokás szerint; továbbá a liturgikus nyelv 
megőrzése mellett kisegítő nyelv gyanánt elfogadja, 
az elrománosodott idegenek lelki hasznára, a ro-
mán nyelvet. Ez az igazi szabad és egyházias gon-
dolkozás. 

Azonban talán jobb lábon áll a román orthodox 
egyháznak sokszor hangoztatott szabadsága. Tudva-
levőleg az unióval szemben ez az orthodoxok leg-
nyomósabb érve. Az unió szerintök szolgaságot jelent 
arra, ki azt elfogadja. Ők — ügy mondják — nem 
áldozzák föl egyházuk szabadságát a pápai zsarnok-
ságnak. Alább bővebben látjuk majd, hogyan néz ki 
náluk ez a sokszor hangoztatott szabadság. Itt tisztán 
arra hivatkozom, a mit saját tapasztalatomból tudok. 

A papnevelés mindig az egyháznak kedves kö-
telessége és féltékenyen őrzött, kizárólagos joga volt. 
Nem így van ez most az orthodox egyházakban, még 
a román orthodox egyházban sem. Bukarestben pl. 
két papnevelőintézet van. Az egyik az «Internatul 

i Religio 1909. 28. sz. 
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Mitropolitului Niphon», papnevelőintézet és képezde. 
Ez a tul'ajdonképeni püspöki papnevelő. A könyveket 
az állandó synodus recenseálja. Az állam ellenőrzi 
az intézetet. Ezzel szemben azonban ott van a tel-
jesen állami jellegű papnevelőintézet. Arról minden 
tekintetben az állam rendelkezik. Amolyan ellen-
seminarium ez. Tanárai civilek. Ilyen szabad az ortho-
dox román egyház pápa nélkül. 

Lehetetlen, hogy itt eszünkbe ne jusson Izrael 
történetének több vonása. A zsidó nép sokszor meg-
unta volt a legfőbb király, Jahve uralmát. Szabadulni 
akart s ugyanakkor a pogány népek rabja lett. A Ke-
let is megunta a Krisztus által rendelt fej uralmát s 
az államok rabszolgája lett. 

Igaz tehát, a mit feljebb mondottam, hogy ama 
bizonyos keret, t. i. az orthodoxiának és a szabad-
ságnak folytonos hangoztatása egyszerűen szemfény-
vesztés. 

Van-e valami tudományos élete a román egy-
háznak ? Tanárai protestáns egyetemeken és a czer-
novitzi egyetemen nyerik nagyobbára kiképeztetésü-
ket, de igazi theologiai tudományosságot hiába keres-
nénk náluk. Az orosz szerzők tankönyveinek kivo-
natolásában vagy más compendiumokban merül ki 
teljesen. Orosz szerzők nyomán halad Dianu Apolo-
geticum-a, Nazarie dogmatikája az orosz Kanev után 
készült. E tekintetben még a legnagyobb figyelmet 
érdemli Mihalescu nagy apologiája. J. Cornoiu dr. 
újszövetségi és Constantin Chiriescu ószövetségi intro-
ductiója csak compendium számba jöhet. Egyházjog 
terén a katbolizált Theodorian ügyvéd fejtett ki jeles 
munkásságot, az egyháztörténelem pedig a széles 
körben ismert Jorgának köszön sokat. 

A tudományos munkálkodásnak hű tükrei szok-
tak lenni a különböző folyóiratok is. Hogyan áll e 
tekintetben a román egyház ? E téren sem látunk 
igazi tudományos munkálkodást. Még a legjobb 
folyóiratai is, minő a «Biserica Orthodoxä Romána» 
és az «Orthodoxul» sem megy túl a synodus hiva-
talos aktáinak közlésén, egyházi hirek registrálásán, 
elmélkedéseken s a katholikus álláspont szenvedélyes 
vitatásán. Különben a román egyházi állapotokat 
ezen oldalukról legújabban elég bőven bemutatta 
Onisifor Ghibin.1 Könyvében nemcsak az egyházi 
sajtó nagy küzdelmei vannak leírva, hanem azon 
kérdések is, melyek a román egyházat foglalkoztat-
ták. A kép fenti állításunkat igazolja. 

Cernica férfi és Paserea női kolostor megneve-
zésével alkalmam nyílt a román szerzetek életébe is 
betekinteni. Mindkettő Bukarest környékén fekszik. 
Egy délután meg lehet járni. Az előbbit 1616-ban ala-
pították, Pasereat a XVIII. század elején. A férfi szer-
zetben 99 fráter van és 12 presbyter. A nők 150-en 
vannak; a noviciusokkal együtt 250-en. Úgy fest, 

1 «Ziaristica bisericeascä la Romani.» (Az egyházi újság-
írás a románoknál.) Nagyszeben 1910. 

mint valami kis falu. Csinos, kis házikókban laknak 
kettesével, hármasával a tagok. Úgy a férfiak, mint 
a nők egész tevékenysége az istentisztelet végzésé-
ben és a templom tisztántartásában merül ki. Iskolá-
juk nincs. A felekezeti szeretet tevékenysége abban 
merül ki, hogy a bukaresti hőség elől menekülő ide-
geneket, férfiakat, nőket vegyesen olcsó pénzen, több 
napon át ellátják. Csak természetes, hogy a mulat-
ságok nem ritkák. Két román barátommal, a buka-
resti görög kath. kolonia két papjával, Cercika férfi-
kolostorban csodálkozva láttuk a kedveskedő és da-
lolgató fiatal leányokat. Pasereában pedig egyik ba-
rátom méltatlankodva említette, hogy íme itt üdül 
az egyházgyalázó román iró : Radulescu. 

Természetesen azért a barátok mind nagy ortho-
doxok. Az egyik pl. mikor meglátta borotvált arco-
mat, méltatlankodva mondotta, hogy Krisztus Urunk 
nem borotválkozott. És ilyen az élet és gondolkozás-
mód a többi kolostorokban is. Pedig Romániában 
sok van. Nem csoda azért, lia az általános hangulat 
nem kedvező a szerzetesekre. A liberálisabbak eltör-
lésüket, az egyháziasabban gondolkozók pedig meg-
reformálásukat sürgetik. 

Elég Vasilie Gh. lspik egyik könyvecskéjére hi-
vatkoznom.1 Ebben, bár röviden, a szerzetesi élet rom-
lottságának oly bosszantó képét adja, hogy alig lehet 
leírni. Lássuk csak egy-két gondolatát. A papnak 
vezetőnek kell lenni. A baj onnan van, hogy a klérus 
nem töltötte be feladatát. Ha a só elromlik, mivel 
sózzunk? A vallási kultura első emelői — így szól — 
a szerzetesek. De itt sem munka, sem eszme. A szer-
zetesek katonaszökevények és tehetetlen öregek. — 
A metropolita mondta, hogy a szerzetesekkel semmit 
sem lehet kezdeni. Minő hasznos volna, ha szerze-
tesnőiknek iskoláik volnának. A szerzetesrendeknek 
minden korban megvolt a maguk hivatásköre. A XIII. 
században contemplatio. A XIV. században könyvek 
átírása. Tanulnak a felszentelendők. Egész a XVIII. 
századig az egész irodalom a kolostorokból került ki. 
A szobrászat, festészet, zene ; az öregek és árvák me-
nedékei voltak. De ez az idő elmúlt. Ma indifferen-
tizmus és byzantinizmus honol a kolostorokban. 
«Lene si corruptie.» (Lustaság és erkölcsi rom-
lás.) Agapiából több szerzetesnő megszökött, egyet 
egy özvegy pap vett el. A fiatal barátok leveleznek, 
verekednek. Ennek oka a magasabb cél és a meg-
felelő szervezet hiánya. A szerzetesek munkájára — 
folytatja lspik — most is nagy szükség van. Ott az ige-
hirdetés és az iskolák. Az istentiszteletek hosszúak, de 
nem magyarázzák meg a népnek. Egy nép újjászü-
letése vezetőinek újjászületésétől függ. Romániában 
is előbb a szerzetesi életnek kell újjászületnie. 

íme így ír egy orthodox román. Mindez pedig arra 
mutat, hogy a román egyházban nincs semmi hit-
élet. Az orthodoxia folytonos hangoztatása nem ké-

1 «Mänästirele Noastre.» Bucuresti 1910. 
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pes az enervált tagokba életerőt önteni. Tapaszta-
lataim e tekintetben teljesen összevágnak az elfogu-
latlan román irók felfogásával. 

Hogy mennyire gyenge és alárendelt az egyház 
Romániában, mindennél fényesebben igazolja az a 
krizis, melyen most megy keresztül. Ez a Haret-féle 
reformtervezet, mely a következőkép keletkezett.1 

A namesti kolostor csalási botrányai, melyekbe 
Moldavia metropolitája, Clinceanu is be volt keverve, 
az orthodox egyház mély sebeit teljesen föltárták. 
Ezt az alkalmat használta föl az ultraliberális vallás-
és közoktatásügyi, vagy a mint ő szereti magát ne-
vezni, közoktatásügyi miniszter Haret, hogy rámérje 
az orthodox egyházra az utolsó csapást. Egy refor-
mot dolgoztatott ki, mely a synodus fölé a felső egy-
házi tanácsot állítja. Ennek tagjait — világiakból is — 
a kormány nevezi ki és a fegyelmi, valamint az ad-
minisztratív ügyekben a synodus fölött állana. Nem 
egyébről van itt szó, mint arról, hogy a román ortho-
dox egyházat presbyteriánussá teszik. 

A dolog nem ment egészen simán. Haret azon-
ban sokkal ügyesebb ember, semhogy nem ismerné 
az orthodoxia leggyengébb oldalát. Üresedésben van 
a moldaviai metropolitai szék és a primási szék. 
A tervezet két legnagyobb ellenzője kapja meg. Atha-
nase Mironescu Románia prímása lesz; Piméne Geor-
gescu pedig Moldavia metropolitája. Haret a senatus 
elé viszi a tervet s az a senatus, a konzervatív párt 
és különösen Román püspökének, Gherasim Safirin 
minden ellenállása dacára, törvénnyé lesz. Erre Safirin 
a synoduson anathemával sújtja a prímást, mire Ha-
ret a synodust idő előtt befejezettnek jelenti ki. Mind-
ez 1908-ban történt. 

Az ügy azonban még sem ment egészen simán. 
Dissescu jogtanár és volt igazságügyi miniszter kimu-
tatja, hogy a Haret-féle tervezet nemcsak az egyház 
alaptörvényeivel, de az állam szentesített törvényei-
vel is ellenkezik. A senatusra azonban ez nem hatott. 
Román püspöke a synoduson újból panaszt emelt, 
különösen a prímás ellen haeresis vétsége miatt és 
vizsgálatot kért ellene. A synodus egyezkedni akart. 
Erre Román püspöke az 1909. jan. 13/26-i ülésen 
föltételül azt kötötte ki, hogy a synodus kánonelle-
nesnek jelentse ki Haret tervezetét. Ez ezúttal csak-
ugyan megtörtént, és pedig egyhangúlag. A minisz-
ternek azonban a synodus egyhangú határozata sem 
imponált. Miután a synodus erre meghátrált, Safirin 
a haeresis vádját még más kettővel megtoldotta, t. i. 
hogy a primás azt a művét, melynek primási székét 
köszöni, Kathreín könyvéből plagizálta és hogy há-
rom papja, fornicatio miatt, vádat emelt ellene. Az 
ügy a synodus elé került, és pedig, jóllehet azt 
ilyen esetben az egyházi törvények nem engedik 
meg, magának a prímásnak elnöklete alatt. 

Szavazatok többségével egyszerűen kijelentették, 

i Echo d'Orient 1910. 80., 82., 83. és 1911. 86. sz. 

hogy Román püspöke nem igazolta vádjait és Haret 
tervezete győzött. A konfliktusnak persze ezzel sem 
lett vége. Romániában való időzésem alkalmával hal-
lottam, hogy a püspök a végsőkig ki akar tartani, 
mely küzdelmében nagyban támogatja szent élete és 
egyházmegyei papsága. Nem tudni, mit hoz a jövő, 
de annyi bizonyos, hogy az ilyen viszonyok nem bi-
zonyítanak a romániai egyház szabadsága mellett. 

Egy másik eset is izgalomban tartja az orthodox 
köröket. Mint ők nevezik : a nagy kath. komplot. 
Band kanonoknak, a bukaresti rk. egyház egyik pap-
jának esete. Band kanonok ugyanis egyes notabilitá-
soknak nagy jelentőségű történeti titkot beszélt el, 
t. i. hogy az 1886-ban elhalt primás Callinin Miclescu 
katholizált és Palma akkori érsek kezébe letette a 
katholikus hitvallást. A titok kipattant és az ortho-
doxokat rendkívül fölingerelte. Bandnak, jóllehet hi-
teles okmányok állottak rendelkezésére, távoznia kel-
lett.1 A görög kath. papnak a kiutasítását is követel-
ték. Ugyanekkor megalakult a román nők ligája, mely 
a katechizálást tűzte ki feladatul, különösen pedig 
a leányok katechizálását. Ez a román egyház, de a 
katholicizmus szempontjából is előnyös újítás; meg-
győződésem szerint ugyanis az orthodox egyházak 
tanultsága az uniónak kedvez, mert a tudatlansággal 
a legnehezebb boldogulni. 

A nevezett primás katholizálása tagadhatlan tény, 
a «nagy kath. komplot» azonban a mesék országába 
tartozik. Idáig, mint mondják és írják, a jelenlegi 
primás, a haeresissel vádolt Mironescu és közeli 
barátjai fújták föl, azt remélték ugyanis, hogy így 
sikerülni fog a figyelmet a primási szék botrányaitól 
elterelni. Még Román püspökét, a ritka bátorságú 
Safirint is azzal vádolták, hogy a «pápista» propa-
ganda befolyása alatt áll és annak érdekében dol-
gozik. 

Ezen szomorú eseményekkel szemben említhe-
tünk-e valami vigasztalót is? Igen, bár nem sokat. 
Első helyen áll a katholicizmus működése. A görög 
kath. parochiáé Bukarestben és a latin szertartású 
kath. parochiáé a Barácián két magyar és egy német 
pappal. Azután az egyes kath. koloniák Jassyban, Ga-
lacban, Giurgiuban s másutt. Azonban, mint több 
helyen hallottam, az orthodox fanatizmussal nem 
sokra mennek. Midőn Predeálban egy kath. lelkész-
től kérdeztem, hogyan áll a román missiók ügye, 
bosszúsan felelte: sehogy. Uram, ilt semmit sem lehet 
tenni. Mi nem is azért vagyunk itt, hogy a románokat 
térítsük, hanem azért, hogy saját híveinket megtart-
suk. Katholikusok ugyanis elég szép számmal van-
nak Romániában, csak magyar van mintegy húszezer. 

Sokat dolgozik — bár csendesen — az unió ér-
dekében az előbb említett Theodorian az ő folyó-
iratával : a «Yestítorul»-lal. Ezenkívül az orthodox 
egyház fiai között is akad egy-kettő, a kik tisztábban 

1 La Croix 1910. aug. 28., 29. és szept. 1. szám. 
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látják a bajok okát és meg is vallják az igazat. Ezek 
közé tartozik J. Scriban archimandrita is. Scriban 

1909-ben, az egyházi reformot illetőleg a «Neamul 
Românese Literär»-ban, majd a «Pastoral Orthodox»-
ban két cikket közölt, a mi később külön füzetben 
is megjelent.1 Ebben — némely téves nézete dacára — 
elfogulatlanul mutat rá a román orthodox egyház 
bajainak okaira. 

Szerinte a hivek járatlanok a vallási kérdések-
ben. Egyoldalúlag Ítélnek. A kath. egyházban szó 
sincs arról, hogy az alsó papság (nem is szólva a 
laikusokról) részt vegyen az egyház kormányzásában 
és mégis jól mennek a dolgok. Nálunk orthodoxok-
nál ellenben azt hiszik, hogy a bajok onnan ered-
nek, hogy a laikusoknak nincs részök az egyház irá-
nyításában. 

Az orthodox egyház nem halad, mert a bizánci 
császárok megakadályozták helyes fejlődését. Mái-
nkkor tették politikájuk eszközévé, midőn uralkodó 
vallásnak jelentették ki a kereszténységet. A vallási 
öntudat helyébe a császárok politikai érdeke lépett-
így csak természetes lett a dekadencia, hiszen az 
ilyen egyház nem tud élni a saját szelleméből. Nagy 
Konstantinnal sokan érdekből léptek be az egyházba. 
A többi esászár kezében is a vallás a politika tolda-
léka volt. A kik a bajokon változtatni akarnak, nem 
tehetik, mivel ma a vezetés a keleti egyházban nem 
az egyházi kézben van. A kik pedig hatalmon van-
nak, azoknak nincs helyes érzékük a vallási érdekek 
iránt. Nincs is az egyházban élet, mert nem élhet a 
saját szabályai szerint. Az orthodox egyház egysze-
rűen állami intézmény. Az egyháznak megvannak a 
maga létföltételei. Kiváló püspökök kellenek és akcio-
szabadság. 

A kath. egyház ereje szerinte az ő függetlensé-
gében van. Itt megvan a természetes fejlődés első 
föltétele. Az ilyen egyház azt a benyomást teszi, hogy 
a pokol kapui sem vesznek rajta erőt. A Kultur-
kampf-ot is csak az ilyen egyház képes kiállani. Pob-
jedonoscev egyháza vájjon képes-e erre? Az ortho-
dox államok örülnek, hogy ilyen hajlékony egyház-
zal van dolguk. A badeni orosz egyház reszketett, 
mikor azt hallotta, hogy Pobjedonoscev jön. Nem 
lehet itt szó igazi papokról. 

A reformot nálunk nem az egyház természeté-
nek megfelelőleg akarják keresztülvinni. A parlament 
által akarják az egyházat szervezni. Ha így járunk 
el, akkor tagadjuk az egyházban az isteni elemet-
Az egyházat az evangelium alapján kell szervezni' 
nem pedig politikai célok szerint. Az egyháznak leve-
gőre van szüksége. 

Szememre vetik — folytatja — hogy protestáns 
felfogást vallok. Előadásom épen az ellenkezőt bizo-
nyítja Az egyházi fejlődésnek a különböző herezisek 

1 Materii biserieesti Duna articolc extrase din revista 
«Pastorul Orthodox». Pi testi 1910. 

alkalmul szolgáltak arra, hogy kifejtse álláspontját; ez 
azonban csak a szentirás és a hagyomány alapján 
történhetik. Ez nemcsak a mi álláspontunk, hanem 
a katholikusoké is, pl. a pápai csalatkozhatatlanság-
ról nem mondják, hogy az csak 1870 óta van meg. 
A protestantizmus ellenkező felfogásnak hódol, a ke-
reszténység — szerinte — elromlott, és pedig szent 
Pál volt az első elrontója. 

Azt is szememre vetik, hogy gondolkozásban 
katholikus vagyok. Egyrészt tehát protestáns, más-
részt katholikus vagyok, ez csak olyan, mintha egy-
szerre az északi és déli sarkon állnék. Én csak az 
egyház szabadságát védem az állammal szemben, 
mert látom, hogy a mit az állam ad, azt meg kell 
fizetni a keresztény ideálok árával. 

Valóban, nagyon igaza van Seribánnak, mert 
legtöbb dologban fején találja a szeget. Hiszen a Ha-
ret-féle tervezet is mellette bizonyít. A felsőbb tanács 
tagjainak foglalóul a következők voltak megígérve: 
tisztjük különös kitüntető jellege, szabad jegy a ki-
rályság összes vonalain s fizetésemelés. Ezek bizo-
nyára nem kis súllyal estek latba a synodus hatá-
rozatánál. 

Ilyen a román egyház orthodoxiája és sza-
badsága. 

Scriban mindezt tisztán látja és ki is mondja. 
Világos előtte, hogy a mint a kath. egyház ereje az ő 
függetlenségében rejlik, épúgy a román egyház jövője 
is csak ettől függhet. Csak azt sajnáljuk, miért nem 
mondja ki a végső következtetési is? A kath. egyház 
függetlenségét a pápaságnak köszöni; tehát a román 
egyháznak is, ha élni akar, egyesülnie kellene a pá-
pasággal. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. 

Hadzsega Gyula dr. 

Létezik-e «pragmatikai közösség?» 
Az 1807-iki kiegyezés képezi Magyarországnak, 

mint parlamentáris államnak, közjogi alapját, melyen 
a modern magyar állam élete s további fejlődése 
nyugszik. S mentül tovább fejlik ezen alapon álla-
miságunk élete, mentül inkább vonul be állami éle-
tünk egész izmosodó organizmusába az 1867-iki 
kiegyezés szelleme, annál inkább átmegy nemcsak a 
köztudatba, de magába a közjogi felfogásba az a 
nézet, hogy Magyarországnak és Ausziriának a sanctio 
pragmatica által külön államiságuk mellett is össze-
kötött élete szervesen egybe van forrva az 1807-iki 
törvény rendelkezéseivel annyira, hogy sokan alkot-
mányos életünk princípiumainak tekintik a puszta 
formalitásokat is. Ha csak mint politikai elv jelent-
kezik a 07-iki törvényekhez való föltétlen ragasz-
kodás, ez nem rejt magában semmi veszélyt. I)e 
vigyázni kell, hogy a politikai kényszerűség vagy böl-
csesség révén be ne lopódzék egész közjogunkba 
olyan fölfogás, mely hamis közjogi tanok meleg-
ágyává lehet. Épen mert a politikai szükség szorosabb 
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viszonyt sürget és teremt állandóan Magyarország és 
Ausztria között, kettőzött éberséggel kell őrködni 
egyrészt a magyar állam önállóságának minden 
attributuma, másrészt a közjogi tanok tisztasága 
fölött. A mi annyival is nagyobb szükség, mert nem-
csak az élet maga fonja össze a valóságban a két 
állam életének szálait, de mert mindig akadnak az 
osztrák politikusok és jogászok között, kik a tudo-
mány nevében ugyancsak fáradoznak e szálak össze-
bogozásán vagy legalább összekúszálásán. A Lust-
kandl-ok nem haltak ki Ausztriában. Sőt teljesen 
bizonyos, hogy nem is fognak kihalni soha. 

A magyar közjogi tanok elhomályosítását azon-
ban nem a Luslkandl-féle tudósok részéről fenyegeti 
a legkomolyabb veszély. Nagyobb baj az, hogy a 
magyar politikusok sőt közjogászok is mind jobban 
akceptálnak oly közjogi kifejezéseket s rá szoknak 
olyan terminológiára, mely épen nem válik alkal-
massá, hogy a maguk tisztaságában őrizzék meg 
közjogi tanainkat. így mindjobban divatba kezd jönni 
a «pragmatikai közösség» kifejezése valahányszor 
röviden akarják kifejezni azt a közös viszonyt vagy 
közös ügyeket, melyeket az 1867-iki kiegyezés szabá-
lyozott s a mely Ausztriával közös érdekű dolgok a 
pragmatica sanctio folytán állottak be. Ezzel a 
terminológiával pedig hova-tovább szaporítani fog-
juk ama félreértéseket és félremagyarázásokat, melyek-
nek átka alatt úgy is eleget sínylődött már a magyar 
politika, sőt állami élet. 

Hiszen nagyon jól tudjuk, történelmünk számos 
példával szolgál reá, hogy az uralkodó és a nemzet 
közötti benső harmónia is nem egyszer azért szűnt 
meg, mert különböző volt a két tényező fölfogása 
kezdve a pragmatica sanctiótól az 1867-iki kiegyezési 
törvények magyarázatáig. 

Nem akarok a történelmi példákban azon időkbe 
visszanyúlni, melyekben az alkotmányos élet többé-
kevésbbé vagy teljesen szünetelt. Ha maga az alkot-
mányos élet szünetelt, hogyan lehetett volna számí-
tani a magyar alkotmány jogállományának tisztele-
tére és elismerésére ? De bármily időbe tekintünk is, 
abba, melyben az uralkodóháznak szomorú tapasztala-
tok után komoly szándéka volt visszaállítani az alkot-
mányos életet, vagy a mikor már az alkotmányos élet-
től való eltérés szinte a politikai lehetetlenségek közé 
tartozott, mindenütt és mindig azt fogjuk találni, hogy 
az uralkodó körökben is épen a pragmatica sanetiót 
illetőleg olyan fölfogás van meggyökeresedve, mely al-
kotmányos és állami önállóságunkat csorbítja, a jogterü-
letet kisebbíti. Már pedig a pragmatica sanctio, mint 
Deák mondotta, nem egyszerű törvény, hanem két-
oldalú szerződés. Sőt az uralkodóházhoz és Ausztriá-
hoz való viszonyunknak meghatározója, következés-
kép egész állami létünk és életünk alapja. 

A Habsburg-politikának dogmái közé tartozik,hogy 
a pragmatica sanctio a personál uniónál szorosabb 
viszonyt teremtett Magyarország és Ausztria között. 

Teremtett valamiféle birodalmi egységet, melyet fenn-
tartani csak a külügy és hadügy egységessége által lehet. 
A dualisztikus terminológia ezt a fölfogást más sza-
vakba öltöztette s ma pragmatikai közösségről s 
közös ügyekről szokás beszélni, de — és itt a baj 
a felfogás ugyanaz maradt, dacára, hogy azon törvé-
nyeink, melyek a közös ügyek kezelését megállapítot-
ták, semmit se akartak változtatni a pragmatica sanc-
tio teremtette viszonyon. 

Ezen rövid tanulmány keretében nem bocsát-
kozhatunk bele azon fölfogások cáfolásába, melye-
ket Lustkandl és az osztrák politikusok a pragmatica 
sanetiót illetőleg vallottak s melynek lényege az : 
hogy az 1723-han megállapított magyar pragmatica 
sanetiót azonosnak hirdetik a Bécsben 1713-ban ki-
hirdetett örökösödési határozatokkal. Következőkép, 
mint Lustkandl írta, azt állítják, hogy a pragma-
tica sanctióban «már a valóságos reál unió terje-
delme és határozott módja is világosan körüliratott»1  

s hogy közös kormányzati rendszer állapíttatott meg 
(illetve a közös kormányzati rendszerről való gon-
dolkodás rendeltetett el) a politikai, katonai és köz-
gazdasági dolgokban. Deák Ferenc minden időkre 
megfelelt ezen állításokra. És ilyen messzire nem is 
mehetünk a fejtegetésben. De hogy a birodalmi egy-
ség, illetve a pragmatikai közösség gondolata a kül-
ügyi és hadügyi dolgokban való egységességgel dog-
mája a Habsburg politikának, arra nézve elég hivat-
kozni az 1860—1 és 1866-iki fölirati aktákra. (") fel-
sége a kiegyezésre kész parlamenthez intézett leira-
tában nemcsak azt mondta : hogy «a közös ügyek 
létezése már a pragmatica sanctióban találja alap-
ját, de azok kezelésének módjára nézve a lényegileg 
változott viszonyok lényeges változást igényelnek», 
hanem kijelenti, hogy az «októberi diplomában kör-
vonalozott közös ügyeknek közös alkotmányszerű 
kezelése a birodalom egységes létének és hatalmi 
állásának elutasíthatatlan következményévé vált, mely 
elől minden egyéb tekintetnek háttérbe kell vonulnia». 
Hasçnlô kijelentéseket még bőven találunk az 1861-iki 
első föliratra adott királyi válaszban, melyben a leg-
magasabb királyi leirat is a külügyek egységét és a 
hadsereg közösségét nemcsak a nagyhatalmi állás 
követelményének, hanem valósággal birodalmi egy-
séges ügynek tekinti s Deák Ferenc az 1861-iki 
második föliratában külön részt szentel ezen fölfogás 
elleni tiltakozásra s annak megcáfolására. 

De ne is menjünk vissza az októberi diplomá-
hoz oly közel eső időkhöz. Midőn legújabb időkben 
fenyegetett az alkotmányos élet válsága, sőt meg-
szűnése, azt láttuk, hogy a válság magvát ugyan-
csak a pragmatikai közösség gondolata képezte. Midőn 
az uralkodó 1905 szeptember 23-án a nemzet vezéreit 
közös audiencián fogadta, azon a papiron, melyet a 
vezéreknek átnyújtott s melyen a kormányzás és az 

1 Adalék a magyar közjoghoz. Deák F. 7-1. o. 
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alkotmányos élet föltételeit szabta meg, mint harmadik 
pont ez állott : «a pragmatikai közösség alapja úgy a 
hadsereg, mint a külügyi képviselet tekintetében tel-
jesen érintetlen marad». 

íme a példák szaporítása nélkül is világos, hogy 
a pragmatikai közösség gondolata él és egyenesen 
irányítója az uralkodó politikának. 

Majd rá fogunk térni, hogy a magyar nemzet 
sohasem tagadta, hogy a pragmatica sanclio nem 
hozott volna létre olyan közös viszonyokat és 
közös ügyeket, melyeknek elintézésére Magyar-
országnak és Ausztriának közös megállapodásra kel-
lett és kell jutnia. De a mi ellen védekezni kell, az 
az a fölfogás, hogy maga a pragmatica sanctío 
bizonyos dolgok közösségét, egységét teremtette 
meg, a mi már kétségen felül a reál-uniónak volna 
a jele. Már pedig alkotmányjogunk alapvető igaz-
sága, legfőbb közjogi alapelv: hogy a pragmatica 
sanctío csupán personál-uniót hozott létre. Deák 
Ferenc 1861-iki első fölirata egyenesen azt mondja : 
«a personal-uniónál szorosabb kapcsolatnak, a való-
ságos real-uniónak nyoma mind törvényeinkben, 
mind a pragmatica sanctióban nincs, sőt a real-
unio közöttünk és közöttük (örökös tartományok) 
nem is létezett s azt létrehozni Magyarországnak 
szándéka soha sem volt».1 A pragmatica sanctío 
tartalma teljesen kimerül abban, hogy: 1. kiterjeszti a 
nőágra is (I. Lipótig visszamenőleg) a trónöröklést; 
2. kimondja Magyarországnak és az örökös tarto-
mányoknak elválaszthatatlan és föloszthatatlan bir-
toklását s egyúttal 3-szor biztosítja Magyarország füg-
getlen és saját törvényei szerinti kormányzását. Deák 
Ferenc 1861-iki második föliratában úgy határozza 
meg a pragmatica sanctiónak az uniót megállapító 
tartalmát : «a sanclio pragmatica szerint Magyar-
ország és az örökös tartományok között semmi más 
kapcsolat nem létesült, mint az uralkodóháznak 
ugyanazonossága s az egyedül erre alapított föl-
oszthatatlan s elválaszthatatlan birtoklás».2 A pragma-
tica sanctío megkötésénél a cél pedig ugyancsak 
Deák tanítása szerint kettő volt: egyrészt biztosí-
tani akarták a liág megszakadásának esetére a nőági 
trónöröklést s ezzel a uralkodó azonosságát, más-
részt mind a fejedelemnek, mind a nemzetnek törek-
vése oda irányult, hogy a megállapított trónöröklés 
rendje szerint a közös uralkodó alatt álló és föl-
oszthatatlanul és elválhatatlanul együtt birtoklandó 
országok és tartományok együttes erővel könnyeb-
ben és biztosabban ellenállhassanak minden külső 
és belső ellenségnek.3 Szóval a pragmatica sanctío 
másik célja a közös biztonság volt. 

De a pragmatica sanctio még a hadviselési kö-
zösséget, vagy a kölcsönös és együttes védelmi köte-

1 Deák F. Válogatott munkái 175. o. 
2 Deák F. i. m. 245. o. 
3 Deák F. 1866-iki első fölirata 267. o. 

lezettséget sem mondotta ki expressis verbis. Ez csak 
következik a feloszthatatlan és elválhatatlan birtok-
lásból, de a nélkül, hogy bármiként is érintené egyik 
vagy másik állam jogát a védelmi erejének szerve-
zése, előállítása körül békében csak úgy, mint háború-
ban. Hiszen maga az 1723. t. c. III. fejezete ezt mondja : 
Sacratissima Caeserea et regia Majestas. . . omnia 
tarn diplomatica, quam alia quaevis jura . . . c lementer 
confirmât et observabit. A pragmatica sanctio után 
hozott 1741: XI. s az 1750: XVII.. t.-c.-kek a külügyek 
tárgyalásáról intézkednek. Es ha úgy az 1723 : II. 
11. §., mint az 1740: X. t.-c. biztosították Magyarország 
önállását, saját törvénye szerinti kormányzását, akkor 
világos, hogy az állam önállóságának két olyan 
lényeges attribútumát: mint a külügyekhez és a had-
ügyhöz való jogát nem csorbította a pragmatica 
sanctio. 

Másrészről azonban — jóllehet a pragmatica 
sanctio közjogi tartalma ilyen világos — a nemzet, 
mint politikai szükséget, sőt mint a pragmatica 
sanctióból folyó kötelezettséget, mindig belátta, hogy a 
közös biztonságnak békében és háborúban egyaránt 
eszközei is vannak s hogy az eszközök hathatóssá-
gáról gondoskodni szintoly kötelesség. Senki soha-
sem tagadta, hogy az uralkodó azonossága és 
a feloszthatatlan és elválhatatlan birtoklás nem 
létesít olyan viszonyt és ügyeket Magyarország és 
Ausztria között, melyek közös érdekiiek, melyek 
közös egyetértéssel intézendők. Nemcsak az 1861. és 
66-iki feliratok mondják, hogy «a personál unióból 
is származnak közös viszonyok, melyek Magyar-
országot a Felséged uralkodása alatt álló többi or-
szágokkal közösen érdeklik», hanem az egész 1848-iki 
törvényhozás szem előtt tartotta a pragmatica sanctió-
ból folyó eme helyzetet. 

Sorba vehetnők a tényekel. De csak röviden 
említem. Már az 1848-iki pozsonyi országgyűlés a 
koronához ismételten intézett felirataiban elismerte, 
hogy léteznek közös viszonyok és közös érdekű 
dolgok. Maga az 1848:111. t.-c. 13. §. azt tartalmazza, 
«hogy a magyar miniszterek egyike folyvást őfelsé-
gének személye körül legyen s mindazon viszo-
nyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal 
közösen érdeklik, befolyván, azokban az országot 
felelősség mellett képviselje». Az 1848-iki királyi le-
irat pedig, mely ezen törvényhez való hozzájárulást 
jelezte, egyenesen közös diplomáciáról, közös katonai 
testületekről beszél s mindazon ügyek ellenjegyzését, 
melyek a birodalmi összhang miatt őfelségének el-
határozásától tételtek függővé, a király személye 
körüli miniszter jogkörébe utalja. S Kossuth Lajos 
ugyanekkor e leiratot magyarázva olyan beszédet 
mondott, mely örökké hirdetni fogja a 48-iki törvé-
nyeknek a pragmatica sanctio teremtette helyzettel 
való számolását. Kossuth ezt mondja : 

«A leiratnak két lényeges pontja van: egyik a 
financia, másik a hadügy. E dolgok elintézésénél 



354 RÈLIGÎO LXX. évi. 1911. 

egyet soha sem kell felejteni: t. i. hogy mi, egész e 
percig, a legtisztább hűség alapján állunk az ural-
kodóház irányában, mely Ausztriának is trónján ül 
s hogy ebből oly kapocs és viszony következik, mely-
nél fogva némi közös intézkedések mindaddig ki-
kerülhetetlenek, míg a pragmatica sanctio fennáll». 
Azután beszélt Kossuth a közös költségek fedezésé-
ről, közös diplomáciáról s a honvédelmi rendszer 
kidolgozásáig bizonyos katonai testületek közös el-
látásáról. A 48-as kormány hivatalbalépése után 
pedig nem elégedett meg a jobbára elvi deklarációt 
tartalmazó 13. §-sal, hanem mindjárt hozzá is fogott 
a közös ügyek szabályozásához. Batthyány 1848. 
augusztusban kezdeményező lépéseket tett az osztrák 
kormánynál, de az erre egy valótlanságokkal teli 
u. n. Staatsschrifttel állott elő, melyben egyszerűen 
tagadta az 1848-iki törvények érvényességét. A ma-
gyar országgyűlés azután, nehogy a kötelezettségét 
megszegni lássék, még ezen támadás ellenére is 
szeptember havában egy küldöttséget menesztett 
Bécsbe, mely a tárgyalásokat megakarta kezdeni. De 
a küldöttséget, melynek Deák Ferenc volt a vezér-
tagja, már nem is bocsátották a Reichsrát elé.1 

Ekkor ugyanis Ausztriában már nemcsak megbánták 
az 1848-iki törvényeket, de egyenesen Schwarzenberg 
politikája kerekedett felül, hogy a monarchia egész 
területével be kell lépni az Ausztria érdekei szerint 
szervezendő Bundba s ott magához kell ragadni a 
vezetést. Ez a politika pedig a monarchia dualizá-
lásától rettegett. Abban látta a legnagyobb vesze-
delmet. 

így akadt meg az osztrákokon, majd pedig a 
puskaropogás közepette 48-ban a közös ügyek keze-
lésének rendezése, de ha a mód nem is jött létre, a 
felsorolt tények s maga az 1848-ik törvény világosan 
mutatják, hogy a personál unió mellett is ismerte a 
magyar nemzet a pragmatica sanctióból folyó köte-
lességeit, a nélkül, hogy pragmatikai közösségről csak 
szó is esett volna. 

Másrészt pedig, hogy az 1848-iki törvények meny-
nyire nem foglaltak magukban semmi olyat, a mi a 
pragmatica sanctióval ellenkezik, legjobban bizo-
nyítja az, hogy 1867-ben e miatt egy törvényt, egy 
intézkedést sem kellett eltörölni. 1867-ben nem kellett 
mást tenni, mintáz 1848-iki törvényekben is elismert 
közös érdekű viszonyokat alkotmányosan rendezni. 
A kérdés pusztán a formai jog, a módozatok kér-
dése volt. Deák az 1861. feliratban még azt vallotta, 
a mit az 1848. III. t.-c. is kontemplált, hogy a prag-
matica sanctióból eredő közös viszonyokra nézve az 
ország saját törvényes kormánya által akar érintkezni 
az örökös tartományok törvényes kormányával. Az 
örökös tartományok alkotmányos népeivel — mon-
dotta Deák feliratában — csak úgy, mint önálló sza-
bad nemzettel függetlenségünk teljes megóvása mel-

lett vagyunk hajlandók esetenkint érintkezni. De 
már akkor is hirdette, hogy «a birodalom fennállását 
veszélyeztetni nem akarjuk s készek vagyunk azt, a 
mit tennünk szabad, mit önállásunk s alkotmányos 
jogaink sérelme nélkül tehetünk, a törvényszabta 
szigorú kötelezettség mértékein túl is méltányosság 
alapján, politikai tekintetből megtenni.»1 Nos hát 
ezt tették meg 1867-ben, midőn már az uralkodó 
is hajlandó volt a kibékülésre, mikor a kettős bi-
rodalom biztonsága már nagyon sürgette a meg-
egyezést. 

Mikor tehát a királyi leirat utasítására 1866-ban 
a közös ügyek rendezéséhez fogott az országgyűlés, 
nem új és más felfogásból indult ki, mint 1848-ban. 
A kiegyezés lehetőségét nem is a pragmatica sanctio, 
más, magyar részről megváltoztatott magyarázata adta 
meg. Csupán a politikai tekinteteket számba véve kere-
sett a nemzet olyan módot a közös viszonyok és ügyek 
rendezésére, mely önállóságunk és jogaink csorbítása 
nélkül — Őfelségénél is elfogadtatásra talált. A ter-
minológia ugyan változott s lazult valamit. Az 
1848-ban említett «közös viszonyok», «közös intéz-
kedések» és «közös érdekű dolgok» kifejezései helyett 
a közös ügy kifejezés jött divatba. Továbbá maga az 
1867. XII. t.-c. expressis verbis megállapította a közös 
védelmi kötelezettséget, mely a pragmatica sanctió-
ban csak implicite foglaltatik. A 67-iki törvény (8. §.) 
már «a pragmatica sanctióból folyó közös és együttes 
védelemről» beszél. Megjelöli azután a közös és 
együttes védelem eszközeit, a módozatokat is, melyen 
azok kezelendők. De mindez semmi változást se 
involvált a pragmatica sanctio fölfogásában. De 
mert a pragmatica sanctióban vállalt kötelességek 
mikénti teljesítését szabályozta, az elvi deklaración 
túl kellett menni. Konkrét formában kellett a kérdést 
megoldani.Már most a 67-iki törvény a közös és együttes 
védelem egyik eszközének a külügyek célszerű veze-
tését vallja s azt mondja : «e célszerű vezetés közös-
séget igényel.» (8. §.) A közös védelem másik eszkö-
zének a hadsereget jelöli meg s a törvény elveket 
állapít meg s részletes intézkedéseket tartalmaz 
(11—15. §§.) «a hadügynek közösségére nézve.» (10. §.) 
Mindezt a magyar országgyűlés többsége elfogadta 
mint a pragmatica sanctióból folyó kötelezettségek 
vagy mint a törvény mondja (26. §.) «a közös ügyek 
kezelésének módját», anélkül, hogy lecsúszott volna 
a pragmatica sanctio alapjáról, vagy elhomályosí-
totta volna annak tartalmát. Nem a pragmatikai 
közösség, s így valamelyes reálunió elismerése hozta 
tehát létre a közös ügyek kezelésének 67-ben meg-
állapított módját, hanem mint Deák a kiegyezésnél 
1867. március 28-án mondott beszédében maga is 
kifejezte: «a közös ügyek eddigi kezelésének módját 
különösen az osztrák tartományoknak alkotmányos-
sága miatt szükséges megváltoztatni.» 

1 Halász Imre : Kossuth. (Nyugat, 1911. április 1.) 1 1861-iki első felirat. 
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Mert ne feledjük, hogy 1848 előtt Ausztriában nem 
volt alkotmány s így mindazon ügyekben, melyek 
Ausztriával közösen érdekelték Magyarországot, addig 
elég volt a fejedelemmel létrehozni a harmóniát. 
Sőt a magyar alkotmány is újjászületett. Modern 
parla mentális alakot nyert 48-ban. Addig az alkot-
mányos élet is sokszor csak árnyéka volt az igazi 
alkotmányos életnek. A közös ügyek kezelésének 
módja tehát gyökeres változtatásra szorult. 1867-ben ezt 
fölismerték államférfiaink. Megalkották tehát a közös 
viszonyok és ügyek kezelésének a módját. Tagadhatat-
lan, hogy ez a mód nem azonos azzal a móddal, melyet 
1848-bankontempláltak, amelyet Deák 1861-benval-
lott : hogy csupán a magyar és osztrák kormányok 
érintkezzenek egymással. De lényegében a dolog nem 
sokat különbözik. A delegációk elé most is a két 
kormány megállapodása kerül. A kormány eljárása 
fölötti Ítélkezés joga általában és lényegében pedig 
megmaradt a parlamentnél, mely a budget fölött, 
melyben a közös költségek is szerepelnek, meg 
az ujoncmegajánlás s annak módozatai fölött hatá-
roz. De még lia a közös minisztérium fölállítását 
olyan intézménynek tekinti is valaki, melyben sérel-
mét látja a magyar önállóságnak, nem szabad a mi 
kérdésünknél feledni azt, hogy ez csak folyománya volt 
a közös ügyek 67-ben elfogadott kezelési módjának 
szóval a politika lapjára tartozik. De nem valami 
reális unióból folyó közjogi intézmény, melynek 
pusztán már a léte hirdetné a pragmatikai közösség 
valóságát. 

De épen mert a közös ügyeknek 67-ben válasz-
tott módja : az, hogy a dualisztikus alapon fel-
épített alkotmányos épület az Ausztriával való 
viszonylatban a hadügy és külügy közösségében, 
sőt közös hadügy és külügyminisztériumban csúcso-
sodik ki s így a látszat szerint nagyon is alkalmas 
arra, hogy a pragmatica sanctióból a birodalmi 
egység s pragmatikai közösség állapítassék meg, két-
szeres kötelesség a közjogi terminológiában (kerülve 
minden pongyolaságot és kétértelműséget, a milyent 
a «pragmatikai közösség» is támaszthat) tisztán, 
elhomályosítás nélkül őrizni meg a közjogi elveket. 
Ezek a sanctio pragmaticát illetőleg pedig ezekben 
összegezhetők : 

A pragmatica sanctio minden, eo ipso reáluniót 
involváló közösség nélkül csupán personáluniót állapít 
meg. A föloszthatatlan és szétválaszthatatlan birtoklás 
megköveteli a kölcsönös és együttes védelmi kötelezett-
séget. A védelmi eszközök békében : a külügy, hábo-
rúban : a hadsereg. Fennáll tehát a külügyi és had-
ügyi dolgokban a közös intézkedés szüksége. Alkot-
mányos államok közt szükséges a közös ügyek 
kezelési módjának a meghatározása is. De ez tisztán 
a nemzet akaratától, illetve a nemzet és fejedelem 
összhangzó akaratától függ, mert alkotmányunk szerint 
együtt alkotják a nemzeti souverenitás teljességét és 
együtt birtokolják az államhatalmat. 

A két akaratot összhangba hozni: ez már poli-
tikai művészet. Túri Béla. 

Az őskeresztény foglalkozásokból. 
Gazdálkodás. Ezen cím alatt összefoglalom a 

belső és külső gazdaságot, vagyis a házifoglalkozá-
sokat, kertészetet, földművelést, szőlőtermelést és állat-
tenyésztést, mert ezek ma is, a kezdetlegesebb viszo-
nyok közt még inkább elválaszthatatlanok. 

A keresztények között sok volt a falusi. Az 
apostolok inkább városokat szemeltek ugyan ki 
működésük teréül, de a kereszténység ezekből a góc-
pontokból gyorsan elterjedi a falvakon is. Róm. 
Kelemen mondja, hogy az apostolok városokban s 
vidéken hirdették az evangéliumot (Ep. I, 42; FPA 56). 
Plinius Secundus minor írja Trajanusnak, hogy az 
új vallás nemcsak a városokat, hanem a falvakat és 
mezőket is ellepte (Ep. X, 96 ; KE 19). Justinos 
leírása szerint a vasárnapi istentiszteletre városokból 
s mezőkről jön a nép (Apol. I, 67; KE 33). Hermas-
nak a Cuma-felé vezető uton földecskéje volt s azt 
művelte (Pastor Vis. I, 1 ; III, 1 ; IV, 1 ; FPA 144. 
150. 163). 

Origenes szerint a mint általában az emberek, 
úgy a keresztények között is több a tanulatlan s 
paraszt, mint a művelt (G. Gels. I, 27); a kereszté-
nyek városról-városra, faluról-falura járnak, hogy 
híveket gyűjtsenek (u. o. III, 9). Fabianus pápa 
(236—250) vidékről jött be Rómába és ott megtele-
pedve, várakozás ellenére lett pápa (Eus. II. E. VI, 
29, 2: 582). Novatianus (Cornelius római p. levele 
szerint) három délitáliai püspök által szenteltette 
magát püspökké, a kik falusi és egyszerű emberek 
voltak (Eus. H. E. VI, 43, 8: 616). Alex. Dionysiost 
lakodalmas parasztok (/wpttao) mentik ki a katonák 
kezeiből (Eus. H. E. VI, 40, 5 k.: 598); ugyancsak ő, 
mikor Arsinoëban Nepos chiliasmusát cáfolni akarja, 
összehívja a falvakon lakó keresztények presbytereit 
és tanítóit (u. o. VII, 24, 6: 688). 

A 269-ben tartott antiochiai zsinat enciklikája 
szerint samosatai Pál a közeli falvak és városok püspö-
keivel és presbytereivel önmaga dicsőségét prédikál-
tatta (u. o. VII, 30, 10:710). Ez első biztos nyoma 
a vidéki püspököknek (/wp87uVzo7ioí), a kiknek vissza-
éléseiről beszél 314-ben az ancyrai zsinat (can. 13. 
HCG. I. 231). A vidéki presbyterekről és püspökök-
ről intézkedik még a Nicaenumot megelőző neoce-
sareai zsinat is. (can. 13. 14, HCG. I. 250), valamint 
a Nicaenum (can. 8. HCG. I. 408). Ez az intéz-
mény az első három században csak Keleten mutat-
ható ki, míg Nyugaton csak az V. században 
észlelhető. Keleten azonban egyesek Phrygiában a 
II. század végén vélik már nyomait megtalál-
hatni.1 Gondolom az a cirtai tanúvallomás, hogy 

1 Gillmann, Das Institut der Chorbischöfe im Orient, 
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a traditor Silvanust compeses et harenarii válasz-
tották meg püspökké, szintén a falusiakról értendő 
(Gesta apud Zenophilum 13; GAM 203): erre mutat 
még a 19 copia rusticana is, a mely a leltárban szere-
pel (u. o. 2; GAM 189). 

A vértanúkról gyakran halljuk, hogy falusiak, 
így alex. Dionysiustól általában Egyptomra (Eus. H. 
E. VI., 42,1: 610), Eusebiustól pedig Priscus, Malchus 
és Alexander tekintetében Palesztinára nézve (u. o. 
VII, 12: 664). Talán falusi volt Maximus is De-
cius alatt Ázsiában (GAM 121 : homo sum plebejus, 
meo negotio vivens). Bizonyosan az volt azonban 
Barlaam szent Basilios homiliája szerint: agreslis 
homo, ore rustico loquens (RÁM 532). Polycarpus 
vértanúsága alkalmával egymásután két majorságra 
menekül, a hol tehát keresztényeket kell feltételez-
nünk (Eus. H. E. IV, 15, 9 és 11: 338-340.) Pionius 
vértanú a börtönben talál egy makedón nőt ànb 
xwpjç Kaptvrjç (GAM 104). Muguasban, Cirta szom-
szédságában, erősen dühöngött az üldözés Marianus 
és Jacobus aktái szerint (GAM 135). A sebastei 40 
vértanú végrendeletében üdvözli övéit és különféle 
falvak említtetnek : èv TÇ ^wptco Sapetv, f&uSsXà, XaSuoíK, 
Xaptaipwvfi, Ei|iàpccç (GAM 166—170). Konon aktái 
szerint a keresztényeket városszerte és a mezőkön 
keresik (G. A. M. 129). Tayphon és Respicius vér-
tanúk falusiak: de Apameae finibusde Sansoro vico 
(RAM 209). Guria és Shamona edessai vértanúk, 
kik Duval szerint 289-ben, Rahmani szerint 297-ben, 
Baumstark szerint 303-ban haltak meg, szintén fa-
lusiak: ex vico dicto Sargiés ex vico Ganada (Rah-
mani, Acta SS. Confess. Curiae et Shamonae, Romae 
1899, 4). A bukottak (lapsi) idejéből ránk maradt 
áldozási bárcák szintén falusiak kezéből származ-
nak : ànô xwpjç $tXaypiôoç, èv xó)[jq) ©saosÀcpeia, ânb 
v-djjxrj- 'AXeijávSpou Nrjaou, xwpjç <t>iXaSeÀcptaç, rcapà... 
yuvatxwv [̂iwv è̂ wTcuXtxwv stb. (Wessely, Les plus 
ancients monuments du christ, etc. 113.)1 

Eleve is gondolhatjuk, hogy ezek a falusi ke-
resztények első sorban földmiveléssel foglalkoztak; 
annál is inkább, mert Jézus sok szép hasonlatát 
ezen élet köréből vette, sőt a mennyei Atyát is föld-
művesnek mondotta, továbbá mert ez a foglalkozás 
nemcsak hasznos, hanem egyszerű és erkölcsileg tel-
jesen veszélytelen volt. Már szent • Jakab azt írja 
levelében (5, 4), hogy az aratómunkások visszatartott 
bére égbekiáltott és szavát Isten meghallotta. A Di-
daché (13 f.) előírja, hogy a szarvasmarhán és bir-
kán kívül a szérűről és a prés alól is tizedet kell 
adni; egyik eucharisztikus imádságában pedig szinte 

München 1903. — Bergère, Étude hist, sur les chorevèques. 
Paris, 1905. 

1 Nem tudjuk, keresztények voltak-e azok, a kiktől e 
bárcák ránk maradtak, mert az áldozás előírása általánosan 
történt s így azok is kaptak bárcát, a kik pogányok voltak, 
Mivel azonban falun is keresztül hajtották e rendeletei, 
tehát falun is keresték a keresztényeket. 

hallani véljük a földműveseket : «A mint ez a kenyér 
el volt szórva a hegyeken és összegyűjtve eggyé lett, 
úgy gyülekezzék a te országodba a föld határairól, 
a te egyházad». (9. f.) Messze vezetne, ha mellékelni 
akarnám a rokonszenves és szép leírásokat, melyek 
ős-keresztény íróknál földekről, vetésről, aratásról, 
szőlőkről, olajfákról, kertekről stb. találhatók (Clem. 
Rom. I, 20; Al. Kel., Strom. I. 1, 17; VII, 18; Cypr-
Ad Donatum bevezetése; Methodios Symposionja; 
Acta Pionii 4 stb.) Nem hallgathatom továbbá el, 
hogy Hermas Pastorában a különböző hasonlatoknak 
egész leltára a földműveléssel, szőlőtermeléssel, ker-
tészettel és állattenyésztéssel kapcsolatos. Hegesippos 
elbeszéli Jézus kérgeskezű földműves rokonainak ki-
hallgatását Domitianusnál (Eus. H. E. III, 20: 
232 — 4). Justinos feltételezi, hogy a keresztények-
nek földjeik vannak, melyekből azelőtt csak gazda-
godni akartak, most pedig másokkal jót akarnak 
tenni (Apol. I., 14); elmondja, hogy a pogány férjét 
javíthatatlansága miatt elhagyó keresztény nő a csá-
szártól saját házának önálló kezelésére kért enge-
delmet (Apol. II., 2). Antiochiai Theophilus földmű-
vessel példálózik (Ad Autolyc. 1, 8). Alex. Kelemen 
a keresztény földművesnek azt a tanácsot adja, hogy 
művelje földjét, de ne feledje a földművesek Urát 
(Cohort. 10) ; a Paedagogusban sokszor említi a föld-
művelést, az ásót, a kapát (pd. II, 3); az ásást és fa-
vágást még testgyakorlat gyanánt is ajánlja (III, 10). 

Tertullianus a pogányok panaszai közt hozza fel 
hogy a keresztények a mezőket ellepték (Apol. 1); a 
meddőség vádjára többek közt azzal is felel : rusti-
camur (u. o. 42.); a keresztények térdhajtásaikkal és 
böjtjeikkel még szárazságokat is megszüntettek (Ad? 

Scap. 4.). Talán az is, hogy a pogányok a keresz-
tényekre tolták a Nilus ki nem áradásának és a 
szárazságoknak okát (Tert. Apol. 40.), a pogány föld-
mívesek irigykedését mutatja a keresztény földmí-
vesek ellen. Ez a vád állandó volt, mert még Cypria-
nusnak és Arnobiusnak is küzdeniök kellett ellene 
(Cypr. Ad Demetrianum és Arnob. Adv. nat. eleje). 
Hippolytus mint rendkívüliséget beszéli el Dániel-
kommentárjában (IV, 18, ed. Bonwetsch), hogy egy 
pontusi püspök rábeszélte hiveit álmai alapján, hogy 
adják el vagyonukat, hagyják abba földjeik művelését, 
házasságot ne kössenek, mert az Úr egy év múlva 
megtartja a világitéletet. Ez az eschatologikus kép-
zelődésből fakadó tanács emlékeztet bizonyos thes-
salonikaiak eljárására, a kiket Pál (II. Thess. 3, 11) 
korhol; lehet, hogy a montanizmussal is összefügg. 

Cyprianus szemmellátható fájdalommal legelteti 
szemét a földmívelés és művelődés általános hanyat-
lásán ; okát azonban nem a kereszténységben, hanem 
a világ megvénhedésében találja (Ad Demetrianum 3); 
dacára annak, hogy számos helyen kesereg a 
keresztények gazdagodási vágyán (pd. De 'lapsis 6, 
Ep. 11.), mégis szemére lobbantja Demetrianusnak, 
hogy őket házaiktól és öröklött vagyonukból kifosztja 
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(Ad Demetr. 12); neki magának kertjei voltak, melye-
ket megtérése után jótékony célra eladott, de isme-
retlen módon ismét visszanyert (Pontius, Vita Cypr. 
15; Ep. 09 és 81; Acta proconsularia s. Cypr. 2); 
talán ezekben írta Ad Donatum c. müvét, melynek 
monologja egy lugassal biró szép kertbe van elhe-
lyezve.1 

Megemlítésre méltó, hogy a III. század első felé-
ben élő Sextus Julius Africanusnak, az első ker. 
chronographusnak, volt Kzczd c. műve, mely külön-
böző szerzők szerint 9, 14, sőt 24 könyvből állott s 
a mely egyebek mellett bőven foglalkozott a föld-
míveléssel is. Ez a mű elveszett, de épen a föld-
mívelésre vonatkozó számos részt (kifejezetten Afri-
canus neve alatt 39-et, rejtetten valószínűleg többet) 
fönntartott számunkra egy későbbi mű, mely Geoponica 
nevet visel (Konstantinus Porphyrogenneta ? Cassianus 
Bassus Scholasticus?). A művet kiadták Niclas 1781. 
és H. Beckh 1895; bővebben megbeszélték Krum-
bacher és Gemoll. Hogy ez a mű Julius Africanusnak 
keresztény korából származik, mutatja az, hogy 
Alexander Severusnak ajánlta, tehát a biztosan keresz-
tény korából való Chronographia után irta, valamint 
az, hogy a Geoponicában (VII, 14) idézett egy rész-
lete csak kereszténytől származhatott. Ezen rész-
let szerint a bort megsavanyodás ellen úgy kell óvni, 
hogy a hordóra kell írni, vagy a borba helyezendő 
almába karcolni ezen szavakat: «Gustate et videte, 
quam suavis est Dominus». (Ps. 33, 9).2 

Hogy a földmivelésnél nem kell csak apró gaz-
daságokra gondolunk, eléggé láthatjuk abból, a mit 
fönnebb az előkelő keresztényekről mondottunk. Már 
Origenes atyjának vagyonát is elkobozták (Eus. II. 
E. VI, 2, 13: 522); a Decius-féle üldözés is sok bir-
tok elkobzásával járt (Cypr. De laps. 3; Ep. 18); 
Valerianus rendelete pedig épen a ker. szenátorok^ 
lovagok, matrónák és a Caesariani vagyona ellen 
irányult (Cypr. ep. 80; Alex. Dionysios Eus. II. E. 
VII, 11, 18: 600); Lactantius a Maximinus-üldözésről 
i r ja : Itaque horrea privatorum claudebantur, apo-
thecae (éléskamra, kivált borospince) obsignabantur. 
(De mort, persec. 37.) 

Zubriczkfi Aladár dr. 

J{odin és szobrászatunk. 

A kritikusok — mondja Tolsztoj idézetképen — 
azok az ostobák, a kik az okosakról vitatkoznak. 
Komolyság rejlik gyakran a humorban is. Bírálóink 
sokat törődnek a festészettel, a képfaragás ügyeit, 

1 Megemlíthető Cyprianusnak ezen helye is : «Operari 
tu putas rusticum posse, sí dixeris: Agrum peritia omni 
rusticitatis exerce, culturis diligenter insiste, sed nullám 
messem metes (nullám vindemiam premes), nullos oliveti 
tui fructus capies, nulla de arboribus poma decerpes ?» 
(ep. 55, 28 : KE 159). 

2 BAL II. 224 k ; KAL 155;Kihn., Patrologie I. 328. 

bajait alig hogy érintik. De miér t? A képírás, 
ezen «néma költészet», közvetetten szomszédja lévén 
a szépirodalomnak, a kritikus csak némi rutinra 
tegyen szert a költészetben, határsérülés veszélye 
nélkül s a valószínűség látszatával följebb állhat a 
a festészetnek. 

Nem így a szobrászatban. 
Ez — mint tudjuk — nélkülözi a szinek harmó-

niáját, ezt az épen a toll alá való külső mázt, a kön-
töst; itt már magát a melódiát, a rajzot kell első-
sorban boncoló kés alá vonni; a tapintó művészetnél 
tehát már némi szakismeret is kívántatik a diagnózis 
megállapításához. 

Épen előttem fekszik Jean Paul Laurens, az Aca-
démie Julian jeles tanárának arcképe. A fénykép 
Párisban, a luxemburgi műcsarnokban elhelyezett 
remek szobra után készült. Szerzője Rodin, Francia-
országnak, sőt mondhatni az egész világ modern 
képfaragóinak királya. Tudtommal zsidóvérből való, 
de fölvette a keresztséget. Midőn édesanyám ezt a 
bárgyúszájú és bomlott tekintetű fényképet meglátta, 
kételyei támadtak ily rikító ábrázatú festőtanárnak 
illetékes voltában oly iskola vezetésére, melynek évi 
tandíja meghaladja a hatszáz koronát. 

Bár a laikusok kritikája vajmi keveset nyom a 
latban, sőt túlságos befolyása a művészetre gyakran 
végzetes, mindazonáltal a művész részéről érdemel 
némi figyelmet. Rodin szabad játéka néha csakugyan 
kicsapongássá fajult ; egyik és pedig a szakemberek 
által megcsodált szobrának felállítását a közönség 
heves tiltakozásával megakadályozta, — a kiváló 
mester egyebekben méltó eszményképévé vált a 
Nyugat szobrászatának. 

Midőn pár évvel ezelőtt egy műkedvelő fölkereste 
Rodint, arra a kérdésére, hogy milyen alapszabály 
szolgál zsinórmértékül művei alkotásánál: «Az igaz-
ság megismerése és annak hü visszaadása» — volt 
Rodin válasza. De hacsak igazságról van szó — vetette 
közbe a vendég akkor már az egyszerű gipszönt-
vény is remekmű. «Le moulage — folytatta Rodin — 
ne reproduit que l'exterieur. Moi je reproduits en 
outre l'esprit, qui certes, fait bien aussi partie de la 
nature. Je vois toute la vérité, et non pas celle de 
la surface. J'axcentue les lignes qui expriment le 
mieux l'état spirituel que j ' interprète.»1 

Művészeink ezt az idézetet mélyen a szivükbe 
véshetnék, mert oly igazságot rejt magában, mely 
szobrainkról rendesen hiányzik. Rodin nagy érdeme 
nem pusztán abban rejlik, hogy a természetet nem 
utánozza szolgailag; de még azon törekvésében sem, 
mely szerint a kifejezést, a lelki állapotot is nagy 

1 «A föszöntvény csak a külsőt adja vissza. Én ezen 
felül a lelki állapotot is megfigyelem, mely kétségen kívül 
szintén része a természetnek. Nemcsak a felületet, hanem az 
egész igazságot látom. Nagyítva adom azon vonásokat, melyek 
leginkább kifejezik azt a lelki állapotot, melyet tolmácsolok.» 
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mértékben tolmácsolja; hanem a módban, a hogyan 
a megtestesült eszmét az anyag fölösleges salakjá-
tól megtisztítani és a környezettel is viszonyba állí-
tani tudja. () ugyanis a modern festészet valőrjeit 
egyszerűen átvitte a szobrászatba is. Azon vonalakat 
és lapokat, melyek a kifejezendő állapotot legjobban 
ábrázolják, egyszerűen nagyítja s a valőrök nagy 
sokaságával dolgozik oly müveknél, melyeket termek-
nek, szalonoknak szánt ; de számukat redukálja ott, 
hol alkotását nagy távolságból kell majd nézni. 

Milyen szép volt például Zalának, «Gábor főan-
gyal» szobra a párisi világkiállításon 1901-ben — 
közelről. A Grand Palais fedett udvarának a szebb-
nél szebb szobrok sokasága dacára — szemefénye. 
Az angolok is megirigyelték. De, kérdezem, a finom 
kidolgozásnak olt azon a milleniumi oszlopon az 
Andrássy-út végén, mi értéke van most? A részle-
tezés megrontotta a hatást, melyet a szobortól vár-
tak. Vájjon babérok alatt roskadozó művészre volt-e 
szükségünk, hogy a fölállítás után az iskolából haza 
igyekvő s éles szemű ifjak is pecsenyés villának néz-
zék? Az embert hiába vonzza közelebbre a fölébredt 
kíváncsiság! Miként a botnak végei összeesnek, ha 
rézsútosan nézzük, e remekműnél is a részletek 
egyike elfedi a másikat s egymást ütik agyon. Mun-
kácsynk esti félhomályban vizsgálta felül dolgozatait; 
így kellett volna eljárnia művészünknek is, mert 
ilyenkor látni csak, mily hiábavaló minden részle-
tezés ott, hol az általános jóhatás még hiányzik. Az 
egész kompozíció különben épen olt a legsikerültebb, 
a hol azt a legkevésbbé vártuk, t. i. — hátfelől. 

De a míg így a legjobb szobrainkat a nagy 
távolság, a nem sikerült kompozíció s egyéb okok 
szemünk elől elfödik, a művészet salakjairól gyak-
ran közvetetlen közelségről rínak le azok salakjai. 

A görög anyák hálószobáiból soha sem hiány-
zott egy-egy szobor azon célból, hogy a szépnek 
folytonos látása megfelelő hatással legyen a szüle-
tendő gyermek alakjára: de te magyar asszony, 
midőn más állapotban kezded érezni magad, mint a 
macska a forró kását, úgy kerüld ezen szellem nél-
kül való értéktelen cserepeket, minőt ősanyádra egy-
kor a goromba Darwin tukmált. 

Tagadhatatlan, hogy vannak nagyértékű szob-
rászaink is, de felmerül a kérdés, miért oly csekély 
a számuk? Részemről a baj okát a múzsakedvelőknek 
gyakran igen fogyatékos nevelésében találom. A művé-
szet útja hosszú és a művészet fárasztó játék, azért 
fájdalom között születik meg minden kiváló alkotás. 
A klasszikus kor mesterei a múzsák tekervényes 
gyalogösvényét járták meg eredménnyel s tanítói 
lettek nemcsak koruk fejedelmi gyermekeinek, hanem 
vezetői a századok hosszú láncolatának föl a mai 
napig. A kávéházak szilénuszai ellenben legföljebb 
bacchuszokat nevelhetnek. 

A társadalmi romlottság megmérgezte a Parnasz-
szus üde levegőjét is s talaját terméketlenné tette 

az emancipált szív sötétsége. Az ifjűt, ki azon célból 
jön a fővárosba, hogy ott a művészet első oktatásait 
vegye, az utcai szőkék egész hadserege tárt karok-
kal várja leszállított árú ölelésre. S ha véletlenül 
marad még lelkében egy kis hörgő élet, ezt is ment-
hetetlenül kioltja a Phriné1 kegyelemdöfése. A száraz 
galy pedig hozhat-e eleven gyümölcsöt? 

De menjünk tovább. 
A művészetben eddig utói nem ért görög szel-

lem az erényt és a harmóniát ugyanazon szóval 
fejezte ki; a ma esztétikája ellenben felszabadította a 
szépet az erény «rabsága» alól, a miben az a pogány 
bölcs, a kit mi a széptan atyjának nevezünk, ugyan-
azon esztétika megölését látta volna. 

A fa, melynek gyökerei ily talajból táplálkoznak, 
hajthat-e éltető rügyet, fakaszthat-e bimbót, a tisztaság 
e szimbólumát? A vatikáni meztelenségek első pilla-
natra meglepnek; de a fölriasztott szeméremérzet 
szent illata csakhamar átjárja egész mivoltunkat s a 
széplelkű Winkelmann, a kath. pap, irótolla leborul a 
belvederi Apollon előtt : a ma művésze azonban hiába 
csomagolja modelljét a divat hóbortjaiba, a paráz-
naság Röntgen-sugarai csak előtörnek rajta. 

Vagy ha alkotásainkat ez a vád nem éri, akkor 
meg élettelen fabábú a legtöbb szobrunk, melyből 
hiányzik a lélek, mely gyakran már a szerzőben sem 
volt meg. 

A ruha a szobrászatban nem arra való, hogy a 
test bájait teljesen elfödje, hanem hogy az akadály 
csak még jobban kidomborítsa az emberi testet, 
mint Istennek e földön legszebb művét, és szemér-
mesen kifejezze azon mozdulatokat, melyeket a mű 
cselekvése megkíván. Csakhogy művészeinknél a ruha 
épen kapóra jön, vele el lehet palástolni azon tudat-
lanságot, mely a rajznak és gyakran az anatómiai 
ismereteknek sokszor teljes hiányából származik. így 
válnak ők művész helyett szabóvá, így csizmadiává. 

Rodin e tekintetben is nagy kivétel. Az ö ruha-
tárának van esztétikája, melyet alkalmazni s a körül-
mények szerint módosítani is tud. 1901-ben készült 
el Hugo Viktor karrarai márványból való remek 
szobra. A «Les misérables» szerzőjét ülő, illetve 
félig fekvő helyzetben majdnem meztelenül ábrázolja, 
középteste egyszerű drapériával födve az illem és a 
lelki kifejezés minden bájaival. 

Rodin nem idegenkedett a festőktől tanulni, de 
mi szobrászainktól mit tanulhatunk? Pedig a rajz, 
az aránytan keresése a szobrászat keretébe vág; ezt 
a képírónak, kinek magának is elég baja van benső 
elveinek feldolgozásával, a képfaragótól készen kel-
lene kapnia. Azért hát legyen csak szobrászatunk, 
lesz festészetünk is. 

Midőn 1900-ban a «Matin» szerkesztője Francia-
ország legkiválóbb férfiaitól véleményt kért arra 

1 Ritka szépségű modell, ki az által tette nevét hirliedté, 
liogy a néptömeg előtt megfürdött. 
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nézve, mi teheti boldoggá a XX. századot, egy kiváló 
művész a boldogságot az Evangélium hirdetésétől 
és elterjedésétől várta. E művész, a mint emlékszem — 
Rodin volt. Pironcsdk Antal. 

Doct r ina de g ra t i a suff iciente. Auctore Anto-
nio Wagner, subdirectore seminarii majoris Graecensis. 
Graeeii (Grác), 1911. 484 1. Ára 10 korona. 

A nagy és széleskörű dogmatörténeti kutatások 
között, melyek korunk kath. tlieologusait foglalkoztatják 
s az ellenfél mai támadási iránya miatt kell is hogy 
foglalkoztassák, meg-megjelenik egy-egy tisztára speku-
lativ könyv is, az elmúlt századok munkájának vissz-
hangjaképen, melynek szerzője valamelyik kath. hit-
igazság mélyébe hatolva, természetét, mibenlétét minél 
jobban megvilágítani s egyúttal a rávonatkozó, a 
múltból fönnmaradt és esetleg még meg nem oldott 
kérdéseket a megoldáshoz közelebb juttatni iparkodik. 

A fönti könyv is ilyenek közül való. Címe szerint : 
a (jratia sufficiens-ről, az elégséges malasztról szóló részlet-
kérdés fogíalkoztatja : mit, az Istennek milyen ráhatását 
az emberre kelljen alatta érteni? Egyszerűnek látszó 
egy kérdés a katekizmusban, ellenben óriási háttérrel, 
beláthatatlan perspektívákkal környezett kérdés a theo-
logiai tudományban. Még a XVI. században először 
forgalomba került neve is csak mint műszó érthető, 
a segítő malaszt (gratia actualis) másik faja: az ered-
ményes (gratia act. efficax) malaszt mellett. 

Tehát széles keret kell hozzá, az előzetes kérdé-
seknek egész raja s eme kérdéseknek lehetőleges elő-
zetes megoldása, hogy az elégséges malaszt mibenlétéről 
valami fogalmat szerezhessünk. S ezek az előzetes kér-
dések a spanyol Bannez és Molina kora, vagyis a XVI. 
század óta számtalanszor föl voltak vetve, fejtegetéseik, 
a velük foglalkozó munkák könyvtárakat tesznek ki s 
a felelet? A felelet iskolák szerint ma is más-más: ki 
thomista, ki molinista, ki augustinianus, ki kongru-
ista, igen számos változattal és fölfogási árnyalattal. 

Az elégséges malasztról szóló kérdést elsőben is 
egy nagy általános filozófiai probléma előzi meg az első 
ok, az Isten és a másod-okok (élő lények, természeti 
erők) működéséről s az elsőnek az utóbbiakra való 
ráhatásáról ; ott kezdődik a concursus divinus-nál, az 
egyes teremtmények cselekedeteire ható isteni együtt-
működésnél. Fizikai-e vagy csak erkölcsi ez az isteni 
hatás? Előzetes (praevius) vagy egyidejű-e (simultaneus) 
a teremtmények működésével? 

Wagner is ezeken a kéxxléseken kezdi (De efficien-
tia causarum secundarum 1 —143. 1.), majd hosszas 
fejtegetés után áttér az ember üdvösséges cselekedeteire, 
a melyekhez a concursuson kívül természetfölötti ráhatás, 
malaszt is kell. Milyen a malaszt működése az ember-
ben? Mikor, mely föltételek alatt eredményes a hatása 
s mikor nem ? Ezzel érkezik el az elégséges malaszthoz, 
mely eredmény nélkül szűkölködő egy malaszt, mondjuk : 
olyan, melynek az ember ellenáll. 

Már a concursus divinus értelmezésénél kezdődik 
az eltérés a theologiai iskolák között. Thomista azt 
mondja: est praevius, molinista rámondja: simultaneus 
s két jelszó alatt járják be aztán az egész széles terü-
letet egész az elégséges malasztig; az egyik jelszó: a 

praemotio, praedeterminatio pliysica, a másik : a scien-
tia media. Egy nagy célpont köré összpontosulnak 
ezek a viták : az ember szabad akarata körül, mely a 
malaszt hatása alatt is szabad marad. De hogyan kell 
a két tényezőt: a malaszt hatását és a szabad akaratot 
összeegyeztetni, hogy egyik se szenvedjen csorbát s az 
emberi akarat ellenállása a malaszt hatásával szemben 
ne legyen megalázó az első okra, az Istenre? E főkérdés 
fölött háromszáz éve vitatkoznak a thomisták ésmolinis-
ták, több más iskolával együtt. Szóba kerül itt az 
emberi cselekedetek értéke; az érdem és büntetés, az 
isteni elörerendelés (praedestinatio) természete, az örök 
élet mint jutalom s ezekkel összefüggő sok más kérdés. 

Wagner thomista s éles ésszel boncolgatja nem-
csak a saját érveit, hanem az ellentétes iskolák (kivált 
a Molináét) magyarázatait is. Főkép az érdekli, hogy 
kimutassa, mikép a thomista álláspont (a praedeterm:-
iiatio) felel meg egyedül szent Tamás fölfogásának. 
Molinán egy hajszálnyi igazságot sem hagy meg, szinte 
túlmegy a határon, melyet a szentszék a bosszú és 
eredménytelen viták után (1606-ban) a két iskola maga-
tartására nézve előírt. S mégis milyen eredményre jut ? 
Megmagyarázza-e végre a szabad akarat viszonyát a 
segítő malaszthoz? Nem bizony. Fejtegetését azzal fejezi 
be, hogy még a többi szisztéma mellett sok nehézség 
marad megoldatlanul, a thomismusban csak egy marad 
s ez az egy: compositio duarum veritatum: dominii 
nempe absoluti Dei cum libertate creata (473. 1.), vagyis 
a thomismus se oldja meg épen a főbenjáró kérdést, a 
szabad akarat viszonyát a malaszthoz. Mivel hogy ez 
emberileg meg sem oldható. Ennélfogva Wagner szerint 
is csak ott vagyunk ma is, ahol voltunk a nagy viták 
idején : a végső megoldás rejtve van előttünk. 

A vita meddősége mondatta a minap Schrörssel 
hogy a thomismus-molinismus a theol. tudomány lom-
tárába való. Nem egészen így áll a dolog. Az ész nem 
mondhat le az igazság kereséséről. A terület pedig, 
melyet a vitázok bejárnak, sok hitbeli igazság meg-
vitatását eredményezi, ha mindjárt nem is találnak 
felelelet a végső kérdésre. Megszívlelendőnek tehát 
mindig az marad, hogy a felek egymás iránt való türe-
lemmel kutassanak s a thomista se vegye rossz néven, 
ha sokan éppen a «libertás voluntatis» szempontjából 
mégis csak szimpatikusabbnak nézik a molinizmust. 

Dudek. 

A magyar-boszniai inkvizíció kezdete. 
A középkori kereszténységnek sajátságos eszköze 

a hitegység fenntartására az inkvizició volt, a melyet 
a korviszonyok világánál ítélhetünk meg. Ma csak 
emléke él, legtöbbször eltorzított képekben.1 A közép-
kori inkviziciót nem a pápák valamelyike találta ki, 
nem egymaga a pápaság létesítette, hanem megterem-
tették a XII. század végén és a XIII. század elején ural-
kodó felfogás és társadalmi viszonyok; követelte az 
egyháznak és az államnak egybeforrt jellegzetes 
középkori összekapcsolódása, a mely az eretnekség-

1 V. ö. Schäfer E., Beiträge zur Gesch. des spanisches 
Protestantismus u, der Inquisition, I. (Gütersloh, 1902), 13—35 
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ben nem csupán a vallás és az egyház ellen kitört 
lázadást és támadást, hanem a mozgó s tevékeny 
keresztény társadalom kulturális élete ellen gyilkos 
pártütést látott. Európa állami és politikai, társadalmi 
és családi, erkölcsi és vallási életének ereiben a 
krisztusi vallás tiszta ereje lüktetett.1 Az egyház és 
az állam minden vonatkozásukban a kereszténység 
valláserkölcsi aranyszálaival fonódik össze. A közép-
kornak máig megcsudált szellemi alkotásai e szoros 
kapocsnak áldásos termékei. Az inkvizíció nem tar-
tozik ugyan a középkor vívmányaihoz, mert szellemi 
és vallási mozgalmak letörésére anyagi erőszakot 
alkalmazott; dc szükségességét az uralkodó állapotok 
igazolják. Azon népmozgalmak leverésére, a melyek 
a fennálló állami és társadalmi rend ellen vonultak 
fel és az egész kereszténység megsemmisítésére törtek, 
egyetlen hathatós eszközül csak az inkvizíció kínál-
kozott, a melyet az egyházi és állami tekintély együt-
tesen foganatosított. Az egyház a veszedelem terjesztőit, 
az eretnekeket, közegeivel kikutatta, - innen (inqui-
rere) ered az elnevezés, — és az eretnekségben 
makacsul megátalkodottakat kiszolgáltatta a világi 
hatalomnak büntetés végett, a mely bebörtönzés, 
vagyonelkobzás, számkivetés, sőt néha kivégzés volt. 

A nyugati kereszténységet végveszéllyel fenyegető 
Waldes-féle (lyoni szegények) és albi eretnekek a 
XII. század alkonyán a társadalmi rend felforgatását 
űzték. Eredményes s üdvös visszaverésükre és kiir-
tásukra egyedül jogos s helyes mód azon bajok és 
visszásságok megszüntetése lett volna, a melyek 
az eretnekségek terjedését előmozdították; ki kellett 
volna szedni az egyház és az állam organizmusának 
sejtjeiből a beszivárgott gyilkos mérgeket, a melyek 
a kóros tünetek javulását gátolták.. Az erkölcsi és val-
lási gyógyítás nehéz munkájára azonban azon idő-
tájt nem éltek alkalmas s erélyes egyházi szervek. 
Noha kisebb körökben megvolt az érzék a megúj-
hodás iránt, a szerzetesrendek és a világi klérus 
tagjai nem készültek kellően az új feladat sikeres 
megoldására, a melyet az anarchiát hirdető és várat-
lanul felbukkant eretnekek visszatérítése állított elé-
jük. Az egyház bensejében kiütött betegség gyökeres 
orvoslására — szellemi és vallási küzdelmi eszközök 
híján —a legalkalmasabb módszer az inkvizíció lett.2 

Az eretnekek megtérítésére a középkor elején 
dívott eljárástól, a mely az egyházi büntetésekkel 
megelégedett, az átmenetet az inkvizícióhoz a har-
madik lateráni egyetemes zsinat 27. kánonja alkotja. 

1 «A középkori kereszténység egységét és uralmát a 
tiszta eszmeiség igazolta. A papság uralkodott, s azért ural-
kodhatott, mert megvetette a földet és minden javait s egyénei-
ben megöldökölte a testiséget. A szent az ideál s a szentség 
útja az önsanyargatás.» Ballagi A., A spanyol inquisitio, 
Akadémiai Értesítő, XV. (1904.), 533. 

2 V. ö. Ehrhard A., Das Mittelalter und seine kirchliche 
Entwickelung, Kultur u. Katholicizmus, VIII. (Mainz u. Mün-
chen, 1908), 209—217. — Schäfer, i. h , I. 36 kövv. 

A kánon, noha az egyházi fegyelemnek a papi ítél-
kezésben gyökerező jellegét a vérengzés kizárásával 
hangoztatja, a katholikus fejedelmek segítségéhez 
fordul az albiak (katharosok, patarénok) megfékezése 
végett, mivel sokan a testi büntetéstől félve, lelki 
üdvösségükön munkálkodnak.1 Az inkvizíció megin-
dítása nem egyházi zsinaton, hanem a veronai kon-
gresszuson történt, a melyet Barbarossa I. Frigyes 
és III. Lucius pápa 1184-ben tartottak.2 

A dualisztikus tant hirdető eretnekség, a mely 
a perzsa gnosis, a manichaeismus, középkori formája, 
a XII. század végén Boszniában is felburjánzott, a 
hol követőit bogomiloknak, vagy patarénoknak ne-
vezték.3 Ellenük III. Ince pápa, mivel más mód meg-
térítésükre nem volt, kihirdette az inkvizíciót. A ve-
szedelmes tan Kulin bán (1180—1204.) idejében jelent 
meg. A mozgalom a vallási törekvésen kívül politikai 
színezetet is öltött, a melynek végcélja a magyar 
főség megszüntetésére irányúit. Magyarellenes párt 
alakjában mutatkozik mindjárt megszületése után a 
patarénok felekezete, a melynek gyors szaporodása 
elkábította a bánt, a ki pártjukra állt. 

Vuk diokleai fejedelem 1199. szeptemberében 
III. Ince pápához írt jelentésében aggódó lélekkel 
jelzi, hogy a magyar király földjén, Boszniában, az 
eretnekség oly nagy arányban terjed, hogy mái-
Kulin bán nejével és nővérével, Miroszláv humi 
kenéz özvegyével, együtt tízezernél több keresztényt 
döntött veszedelembe. A magyar király ugyan mind-
nyájukat az apostoli szentszékhez utasította igazolás 
végeit ; de azok — kiküldötteik visszaérkezése óta — 
költött levelekkel bizonyítgatják a szentatyától nyert 
felmentésüket és igazukat.4 

Vuknak titkos szándéka volt, hogy sógorának, 
Kulin bánnak, elűzése után Boszniát Imre magyar 
királytól (1196—1204.) hűbéres tartományként kapja 
meg. Céljának biztos elérése végell fordul a pápához, 
a kinél Kulint eretnekségről vádolja be. 

A bánnak átpártolását a patarénokhoz nem 
annyira feleségének rábeszélése, mint inkább a bosz-
niai püspökség miatt előállolt új helyzet okozta. 
A boszniai püspökök ugyanis a XII. században a 
ragusai érsek alá tartoztak. III. Béla király azonban 
III. Kelemen pápa által a püspökséget a spalatoi 
érsekséghez csatoltatta a melyre 1191. március 13-ikán 

1 Denzinger H., Enchiridion symbolorum et defmitionum, 
ed. IX. (Wirceburgi, 1900), 113, nro. 338. 

2 V. ö. Denzinger, i. h., 113, nro. 339. 
8 Kuun G., A katharosok hitfelekezete, (Kolozsvár, 1899), 

6 kövv. — Vargha IX, III. Ince és kora, (Budapest, 1893), 355 
kövv. — Ilodinka A., Egyházunk küzdelme a boszniai bogo-
mil eretnekekkel, (Budapest, 1887), 7 kövv. — Kazaly I., 
Tájékozó, 1878. évf, 257 kövv. 

4 Fermendzin E., Acta Bosnae, Monum. Slav, merid., 
XX111. (Zagrabiae, 1892), 5. — Farlati, Illyricum Sacrum, IV. 
(Venetiis, 1767) 45. — Migne, Patr. lat., tom. 214., 726. — Theiner, 
Monum. Slav, merid., I. 6. — Fejér, Cod. dipl., II. 372. — 
Katona, Hist, crit., IV. 576—579. 
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Péter pannonhalmi apátot neveztette ki érsekké.1 Béla 
király kettős tényében a magyar korona hatalmának 
erősbödése nyilatkozik meg. Kulin, hogy biztosítsa 
függetlenségét a magyar királyoktól, átcsapott a pa-
tarénokhoz, mert a kereszténységben a magyar ki-
rályság főtámaszát vélte Boszniában, melynek lakos-
sága a latin és görög szertartás között oszlott meg.2 

Dániel boszniai püspök a helyett, hogy papságával 
együtt az eretnekség terjedésének útját állotta volna, 
a bán hitehagyását elnézte.3 

Kulin ballépését megragadta Vuk alkalmul ármány-
kodásához és III. Ince pápánál sürgette Imre magyar 
király figyelmeztetését, hogy birodalmának ezen részét 
tisztítsa meg az eretnekség konkolyától. 

A pápa Vuk kívánságának eleget tett: 1200. októ-
ber 11-ikén felszólítja Imrét, hogy lépjen fel erélye-
sen Kulin bán és a patarénok ellen, mert félő, hogy 
az eretnekség íiszke Magyarországot is ellepi.4 A bánt, 
ha nem kergetné el az eretnekeket, száműzze orszá-
gából és az egész magyar birodalom területéről az 
összes patarénokkal együtt s javaikat kobozza el. 
Kulin az ellene emelt vádat azzal tetézte, hogy a 
Bernát spalatoi érsek által Spalato és Trau vá-
rosokból kivert patarénokat beeresztette, sőt nyíltan 
pártfogásába vette.5 A ki pedig az ilyen veszedel-
mes eretnekeket, a kik az evangéliumi és apostoli 
tannak megrontásával perverz dogmáikat titkon 
terjesztik, befogadja, védi, vagy kedvezményekben 
részesíti, becstelenségbe esik és semmiféle hivatalra, 
vagy méltóságra nem alkalmas, mivel jogi cse-
lekedetei érvénytelenek, sőt az örökösödésben sem 
részesedhetik. A ki velük érintkezik, a kiközösítést 
vonja magára; a pap pedig elveszti állását és java-
dalmát. A pápai írat szigorú rendelkezése csak akkor 
lép érvénybe, ha az előzetes figyelmeztetésnek nem 
lenne eredménye.6 

Imre király, hogy Kulin ellen egész erejével jár-
hasson el, a pápától a szentföldre fogadalmilag vál-
lalt keresztes hadjáratának elhalasztását kéri.7 Kulin 
a magyar király felszólítására, hogy az eretnekeket 
száműzze, megijed és ravasz módon mentegetőzik, 
hogy a patarénokat nem tartotta eretnekeknek, hanem 
katholikusoknak ; kész közülük néhányat Rómába 

1 Fejér, Cod. Dipl., II. 272—273. — Fermendzin, i. h., 
4. - Farlati, Illyricum Sacrum, III. (Venetiis, 1765), 222—224.— 
Hamvas, Bosznia hajdan és most, Uj Magyar Sion, IX. (1878.), 
246—251. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története, I. 
(Budapest, 1902), 120. 

2 Vargha, i. li., 364—371. 
3 Fejér, Cod. dipl., II. 381. — Farlati, Illyricum Sacrum, 

III. 232 ; IV. 45-46. 
* V. ö. Migne, Patr. lat., tom. 214., 971. 
6 V. ö. Farlati, Illyricum Sacrum, III. 231. kövv. 
« Migne, Patr. lat., tom. 214., 871-873. — Fejér, Cod. 

dipl., II. 378—380. — Fermendzin, i. h., 5. — Ilodinka, i. h., 
67 kövv. — Virág B., Magyar Száz., I. 318—320. 

7 Fejér, Cod. dipl., II. 393—394. — Migne, Patr. lat., lom. 
214., 1100. 

küldeni hitük megvizsgálása végett, mivel az apos-
toli szentszék tanítását sértetlenül akarják megőrizni. 
Tényleg Kulin III. Incéhez Bernát ragusai érseket1 

és Marinus ragusai főesperest követségben küldi 
néhány patarénnal együtt, azon kérésének kíséreté-
ben, hogy a pápa küldjön Boszniába megbízottat, a 
ki úgy a bán, mint az eretnekség miatt gyanús bos-
nyákok hitét s életét vizsgálja meg és az esetleges 
eretnekséget irtsa ki. 

A bán kérésére III. Ince pápa a boszniai eret-
nekek (patarénok) kikutatása végett 1202. november 
21-ikén elrendeli az inkvizíciót, a melynek foganato-
sítását De Casamari János pápai káplánra, a ki 
épen követségben járt Vuk fejedelemnél, és Bernát 
spalatoi érsekre bizza.2 

Az inkvizítorok buzgó munkáját meglepő siker 
koronázta. Tömegesen tértek vissza az egyházba. Jel-
lemző világot vet a boszniai vallási állapotokra azon 
írat, a melyet a baziliták, a kik az eretnekséget 
elhagyják, 1203. április 8-ikán Bjelopoljéban a Boszna 
folyó mellett Kulin jelenlétében hitvallásul átnyúj-
tanak az apostoli követnek. Megfogadják, hogy ezen-
túl magukat testvéreknek (fratres) nevezik, mert 
eddig a «keresztény» nevet egyedül maguk használ-
ták; a római anyaszentegyház parancsainak, melyet 
a schisma elhagyásával az egyházi egység fejének 
vallanak, mindenben engedelmeskednek ; konventjeik-
ben a zsolozsmázásra összejönnek. Templomaikban 
lesznek oltárok és keresztek; az ó- és újszövetségi 
könyveket olvassák. Minden egyes helyükön papo-
kat alkalmaznak, a kik vasár- és ünnepnapokon 
kötelesek misézni és gyóntatni. Evenkint legalább 
hétszer, a legfőbb ünnepeken, az oltáriszentséget pap 
kezéből veszik ; az egyház által rendelt böjtöket meg-
tartják. A szerzet női tagjait teljesen elkülönítik a 
férfiaktól. A szentek ünnepeit megülik. Sem mani-
chaeust, sem más eretneket nem fogadnak be házukba.3 

De Casamari pápai követ, miután küldetését 
Boszniában örvendetes eredménnyel elvégezte, Magyar-
országba jött. Lubin és Brageta bazilitákat magával 
hozta Imre királyhoz, a kinél akkor Kulin bán fia 
időzött. A király, a pápai követ, a kalocsai érsek és 
pécsi püspök előtt, a kiknek egyházmegyéit a szom-
szédság következtében a legközelebbről fenyegette az 

1 V. ö. Eubel, Hierarchia calh. medii aevi, I. (Monas-
terii, 1898), 301., 482. — Farlati, Illyricum Sacrum, VI. (Vene-
tiis, 1800), 83, 84-89. 

2 Innocentius pp. III. Joanni capellano suo et B. archi-
episcopo Spalatensi praecipit, «quatenus ad t e r r a m . . . Culini 
(bani Bosnen.) . . . accedentes, de fide ac conversatione tam 
ipsius, quam uxoris et hominum terrae suae» inqu i ran t . . .— 
Migne, Patr. lat., tom. 214., 1108-1109. — Fermendzin, i. h., 
6. — Theiner, Monum. Slav, merid., I. 15. — Schwandtner, 
Scriptores rerum Hung., III. 567—569. 

3 Fejér, Cod. dipl., II. 405—407. — Migne, Patr. lat., tom. 
215., 153—155. — Pray G., Specimen hierarchiae Hung., II. 
(Posonii, 1779), 397—400. — Fermendzin, i. h., 6. — Theiner, 
Monum. Slav, merid., I. 20. 
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eretnekség veszélye, többek tanúsága mellett április 
30-ikán a két bazilita megesküdött, hogy fogadásu-
kat megtartják,1 sőt a bán fia a maga és atyja nevé-
ben erősen megígérte, hogy a katholikus valláshoz a 
jövőben ragaszkodnak és a patarénokat nem tűrik 
meg ; ha azonban Ígéretüket megszegnék, 1000 márka 
ezüstöt fizetnek birságul, a melynek egyik fele a 
pápának, másik pedig a királyi kincstárnak jut.2 

E közben Dániel boszniai püspök meghalt. 
A püspöki szék megiiresedése alkalmas időpontnak 
kínálkozott latin szertartású püspök kinevezésére. 
A követ sürgette III. Ince pápánál, hogy Bosznia 
számára adjon latin püspököt, sőt három, vagy négy 
püspökség felállítása az egyház kiváló javára szol-
gálna, mivel tiz napi járó földnél is nagyobb Bosznia 
területe. A magyar királynál szintén sokat fáradozott 
a latin püspökség ügyében.3 

Egyrészt Imre király hamar bekövetkezett halála 
s a II. Endre alatt pusztító zavarok, másrészt a kon-
stantinápolyi események (1204.) megváltoztatták azon-
ban a balkáni helyzetet. E miatt De Casamari János 
pápai követ előterjesztésének megvalósítása késett, 
sőt lassankint a patarénok elhatalmasodtak a katho-
likusokkal szemben. Az apostoli szentszéknek a meg-
kezdett inkvizíció radikális eszközéhez kellett újra 
és újra nyúlnia, hogy a katholicizmust Boszniában 
az enyészettől megmentse. Lukcsics József dr-

Modern miszticizmus. 
Herakleitoszi látás, hogy az egész mindenség tűz 

fellobogó és elszunnyadó tűz. Mikor a lángok fel-
csapnak, mindent felolvasztanak, áttüzesítenek s egy 
nagy tüzegységbe foglalnak. Majd elszunnyad, lelohad 
a láng s a felszínén hamukéreg húzódik el s úgy 
tetszik, mintha annak a kialudt parázsnak mi köze 
sem volna a szunnyadó tűzhöz. 

A misztikus lélek titokzatos mélységeiben is pis-
log a tűz, valami csodásan érzékeny parázs és ennél 
a belső tűzhelynél virraszt, őrködik és elmélkedik, 
ebből a meleg és illatos szentélyből nézi önmagát, 
a természetet, a mindenséget. A misztikus lélek szem-
lélete belülről, a tűzből, a lélekből buggyan föl s érzi, 
hogy mindennek a mélyén ösztönösség, törtető erő, 
fellobogó lendület szunnyad, amely egyszer az élet 
hatalmas kitöréseiben nyilvánul meg, máskor pedig 
a mélységekből csak lassan szivárog át a természet 
kérgére s tenyészettel, a tavasznak menyasszonyi 
fátyolával, a termésnek gazdagságával vagy a herva-
dásnak színeivel ékesíti fel a mindenség avarját. 

1 Pray, i. h., 400. — Migne, Patr. lat., torn. 215., 155. — 
Fejér, Cod. dipl., II. 407—408, 410-412..— Katona, Hist, crit., 
IV. 650. 

s Pray, i. h., 401-402. — Migne, Patr. lat., tom. 215., 240. 
8 Theiner, Monum. Slav, merid., L 19. — Fermendzin, 

i. h., 6. — Migne, Patr. lat., tom. 215., 153. — Fejér, Cod. 
dipl., II. 409-410. - Pray, i. li., 400—401. 

A misztika mindent egységben, összhangban lát, 
feloldja a problémákat, a kínzó antinómiákat, a 
melyekbe szüntelen belebotlik a csak a felszínen 
botorkáló pozitív lélek. A ki mindent súllyal akar 
megmérni és számokkal kifejezni, az feltárja ugyan 
az élet felső kérgét, elemezi annak háncsát, de töb-
bet nem ismer, nem is akar, de nem is tud meg-
fogni, mint a mi térben és időben, mértékben és 
számokban kifejezhető. Innen erednek a tudomány-
nak és az összefoglaló világszemléletnek örökös ellen-
tétei. A tudomány csak az élet kérgét látja ; a hitnek, 
a bölcseletnek, a művészetnek szemei ellenben a 
láthatatlan, a meg nem fogható, de mégis mindennek 
alapját, életét, minőségét képező erőket is megérzik. 
A tudomány megelégszik az anyaggal és mennyi-
séggel. A maga bensejéből kiinduló szemlélő azon-
ban alakító erőket is és pazar gazdaságú minősé-
geket mint igazi értékeket lát az anyaggal kifejezve. 
A tudós csak mechanizmust lát, a látó önkénytes-
séget. A tudós órának nézi a világot, a mely az idők 
végéig egyformán j á r ; a látó örökös fejlődésben, a 
tökéletlennek áttökéletesítésében, az anyagnak állel-
kesítésében, az embernek megistenesülésében szem-
léli a világ haladásának útját. A tudós véletlennel, 
alkalmazkodással dolgozik ; a látó lélek célszerűség-
gel. A tudós azt hiszi, hogy minden csak vegyül, 
elegyedik, viszonyba ju t egymással; a látó úgy érzi, 
hogy valami ősakarat, vagy ősértelem bontogatja 
ki a mindenség képességeit s ez a világ olyan, mint 
egy csodás méretű fa, a melynek egy örökkévalóságra 
van szüksége, a míg végre egészen kifejlődött és egé-
szen neki megfelelő virágzásban és gyümölcstermés-
ben pompázhatik. 

Az emberi gondolkodáson végighúzódik a két-
féle szemléleti mód s hol az egyik buggyan fel az 
élet színterére, hol a másik. Majd a részt látjuk csak, 
majd az egész nagy mindenséget. Most megelégszünk 
az elemző, a kaparászó munkássággal s vakok vagyunk 
az összetevő szemlélettel szemben ; máskor a nap-
pali fény csodálatos fénnyel dereng föl lelkünkben 
s látjuk, érezzük az alakító, a fejlesztő erők műkö-
dését is. Vannak idők, midőn a tudomány nagy gőg-
gel üti a mellét és csak önmagára esküszik; majd 
meg bűnbánóan lehajtja fejét s az «ignorabimus» 
dalát zengi és a hit fönségét, szépségét emlegeti. 

A gondolkodás egész történetén végighúzódik 
ezen ellentétek közötti hányódás-vetődés. A XVIII. szá-
zad nyers materializmusára lágy romantika virradt föl. 
A XIX. század Moleschottjainak, Vogtjainak, Büchner-
jeinek anyagelviségére, a pszichofizikai és pszicho-fizio-
logiai, szóval a parallelista magyarázat következelt. Míg 
mindennek a romjaira már ráragyog Euckenék, Bou-
trouxék, Bergsonék, Emmersonék, Mardenék, Trinék 
miszticismusa, új idealizmusa, romantikája. Az ősi 
herakleitoszi tűz megint fellobogott s felemésztette, 
magába olvasztotta a kérges, a nyers materializmust, 
a quantitások helyébe a qualitásolí szemlélete lépett 
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,a gúzsba kötött akarat felszabadult s nemes spon-
taneitásnak öi-vend, a lélek pedig mint «élan 
vital», mint mindennek életlendúlete, alakító ereje 
él már a bölcselők lelki világában s csodás érzé-
sekkel és képes gondolatokkal fejezi ki misztikus 
látásaikat. 

A modern misztika, a mint azt Boutrouxnál, 
Bergsonnál, Jamesnél szemléljük, de vele magunkul 
nem azonosítjuk, kozmologiai kérdésekből indul ki, 
majd lélektani területre csap át s végül Le Rovnál 
vallási szemlélődésben és érzésben hangzik el. 

A kozmologiai gondolatok a körül forognak, 
megmagyarázhatjuk-e mi a világot atomokból, vélet-
lenségből, mechanizmusból ? Pusztán anyagi válto-
zásokban gyökeredzik-e a világfejlődés, vagy bizo-
nyos ősi ösztönzések, hajtó életlendiiletek, célfelé 
íiző erők, Plátó-féle alakok jönnek-e külső kifeje-
zésre az anyagban és lépnek elő a zűrzavarból? Ez 
a természetszemlélet úgy látja, hogy a mindenségben 
sokkal nagyobb értéket képviselnek a minőségek, a 
qualitások, mint a mennyiségek. Sokkal több ereje 
van a célszerűségnek, mint a gépiességnek ; a sza-
badságnak, mint a szükségszerűségnek. A lelki erők-
nek, az értelmi képességeknek, az akaratnak szabad 
kiindulásai is oly értékek, a melyek a puszta mennyi-
ségből, a mozgásból, az atomrezgésből nem magya-
rázhatók meg. 

Tehát az ősi világalap nemcsak mennyiségeket, 
de minőségeket is rejt magában, sőt e minőségek a 
mindenség hajtó, képző és alakító erői. A mozgás 
cselekvés, a cselekvés pedig maga az élet. A teremtő 
fejlődés, az ősi életlendület feltör a lét mélységeiből 
s majd önmagára, majd pedig a dolgokra irányul, 
hogy azokat megismerje és meghódítsa. 

Ám e ponton átléptünk már a lélektan mes-
gyéjére. Az átmenet sima és zajtalan, a zökkenést 
alig vettük észre. 

Mi is az ismeret? Hogy is jön létre a dolgok 
megismerése és a róluk szerzett igazság? 

Mindennek forrása az élet, a szerves mozgalmas-
ság, az ősi tűz, az értelem, a melyek mind amaz ősi 
lendületből szövődnek ki. Az utolsó elem a világ-
rendben a cselekvés, a mozgalmasság, a feltörő len-
dület, a mely csupa mozgalmasság, csupa feszülés, 
csupa alkalmazkodás. Ez az életerő csirája az érzelmi, 
az értelmi világnak egyaránt és alapjában, ősi mivol-
tában egy, de az anyaghoz való alkalmazkodása köz-
ben mind bonyolultabb, összetettebb és egyúttal 
fényesebb és magasabbrendű alakulásokat mutat. 
Nevezhetjük léleknek is ezt az ős elvet, hiszen tele 
van önkénytességgel, fejlődő képességgel, benső gaz-
dagodással és ennek megfelelő külső eredményes 
munkával. Erejét a rest, mozdulatlan anyagon, a 
gépies erők hatása alatt álló állagon fejti ki, a 
melyet megérteni, kifejezni, feldolgozni, uralom alá 
hajtani iparkodik. Mert az anyag kincsesbánya; az 
éleinek, a tudománynak, az érzéseknek alomja, a 

melyből a lélek, az ősi élettörekvés tapasztalatait 
meríti, önmagát bensőleg és külsőleg gazdagítja. 

És ez a tapasztalatgyűjtés csodálatos utakon 
halad. Azt gondolnók, hogy a lélek arra törekszik, 
hogy a kívüle álló világot megértse. Hogy leszálljon 
abba s mintegy tükörként fölfogja annak hű és hami-
sítatlan képét. Ez lenne az adaequatio rei et intel-
leetus. Tévedünk, ha ezt hisszük. Az ismeretnek ter-
vezete a lélek benső berendezésében adva van. 
A lélek csak azt akarja megérteni, a mire neki szük-
sége van, ami neki hasznos. Mert nem az a lélek 
célja, hogy igazságokat ismerjen meg, hanem hogy 
éljen, saját életét kifejtse, szükségleteit kielégítse. Ez 
minden törekvésünknek benső alapja. A körülmények 
íolyton változnak az élet haladásával s a lélek is 
folyton keresi a maga életforrásait. Célja tehát nem 
elméleti, hanem gyakorlati és ez a benső gyakorlati 
szükségszerűség ösztönzi arra szüntelen, hogy az 
adott világot az egyednek, a fajnak, a körülmények-
nek, magának a mindennapi életnek igényei szerint 
értékelje, feldarabolja, változtassa, cserélje, összetegye, 
így az adott világ nem a maga tárgyi jelentőségében, 
mivoltában képezi az érdeklődés, a megismerés tár-
gyát, hanem az élethez való vonatkozásában, az 
alanyhoz való benső viszonyában. Az emberi meg-
ismerés nem lép ki önmagából, midőn a dolgokat 
ismeretekbe, tudományba foglalja, sőt tudományt is 
csak azért alkot, mert és amint az neki hasznos. 
A hasznos ismeretek, megfigyelések, tapasztalatok 
összessége a tudomány. 

Fontos eredményhez jutottunk el. Az igazság 
hasznosság. A hány úton jutok el a hasznos isme-
rethez, annyi az igazságnak is az útja. Ha ellentétes 
tapasztalatok nyújtják a sikert, a kívánt eredményt, 
úgy az ellentétes következtetések is egyaránt igazak. 
Mert melyik pillanatban mondja ki a tudós, hogy ez 
vagy az a tétel igaz ? Bizonyára abban a pillanatban, 
midőn az eredmény, a melyre várakozott, valóban 
megjelenik. Mivel tehát az eredmény megfelel föl-
tevésének, vagy mondjuk; lelki elgondolásának, mivel 
siker koronázta eszméjét, célja beigazolódott, azt a 
tények igazságnak nyilvánították. 

Csodálatosan jutott az igazságnak eme szemlé-
letéhez a modern miszticizmus. Hiszen szubjektiviz-
mus mindig volt. Ősi mondás, hogy az ember a dol-
gok mértéke; hogy mi csak emberi módon, de nem 
tárgyias módon ismerjük meg a világot. Vagy a világ 
az én képzetem ; az én idegrendszeremen keresztül 
lép lelkem elé a külső világ. Spitták1 is voltak min-
dig, a kik még a mathematikai igazságok abszolút 
értékét is tagadták. De ez az új miszticizmus más 
alapföltevésekből indul ki. Boutroux2 pld. még nagyon 
közel áll Arisztotelészhez3 s a túlságos anyagelvű 

1 Mein Recht auf Leben. 63. o. 
2 La contingence des lois de la nature 1908.—Science et 

Religion 1909. 274-291. 
3 Etudes d'histoire de la philosophie, Aristpte p. 202. 
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francia természettudománnyal szemben évtizedeken 
keresztül tanította, hogy ez a világ nemcsak mennyi-
ség, de minőség is; nemcsak mechanizmus, de főleg 
szahadakaratos tevékenység; nemcsak anyag, de 
lélek is. 

Bergson1 elkapta ezeket a gondolatokat és így 
elmélkedett tovább. A világ első sorban szabad élet-
lendület. A léleknek és anyagnak elköltözéséből és 
feltörő munkájából szövődik ki minden. A lélek 
alkot mindent, hogy céljait elérje. Az értelmet, az 
akaratot is. Az értelem azonban mindent megrög-
zíteni törekszik, mindent nyugalomban szemlél, pedig 
minden örökös folyásban van. A mikor valamit 
megismerek, már az mássá vált. Ismereteim tehát 
viszonylagos értékűek s nem födik az ősi valóságot. 
Az igazságot az ember inkább érzi, mint érti, értelmi 
intuícióban hozza öntudatra önmagának és nem 
logikai úton következteti ki. 

W. James2 még tovább ment. Az «élan vital», a 
szüntelen lihegő, dolgozó életlendület célja a cselekvés. 
Tehát minden az életlendület cselekvése : értelem, 
gondolat, vágjT, érzelem, akarat. A munkakör és a 
munka körülményei folyton változnak. Az életlendület 
is tehát új eszközöket ragad meg és új utakon ipar-
kodik cselekedni, hódítani. A siker mindig annyit 
jelent, hogy megtalálja a helyes utat, az igazságot. 
S amennyi a siker, annyi az igazság. S ahányféle 
úton, ha mindjárt ellentétes úton jutott is el a siker-
hez, annyiféle lesz az igazság is. Mi azt mondanók : 
az életlendület sikereket ér el, mert vezető szem-
pontjai, ítéletei helyesek. W. James azt mondja: 
a föltevések helyesek, mert sikert érnek el. A mi 
szempontunk szerint a helyes nézeteket a tények 
igazolják. James fölfogása szerint a hasznossá fejlő-
dött, alakult cselekedetek igazolják a vezéreszméket. 
Szerintünk az igazság vezérel bennünket. Ok azt 
mondják, az igazságot mi mondjuk ki, ha eredményt 
érünk el. Nézetünk szerint az igazság egészen válto-
zatlan, szerintük változatlan igazság nincs. A míg 
van sikerem bizonyos életföltételek között, addig az 
elmélet is igaz. Ha megváltoznak a föltételek, talán 
más elméletek lesznek igazak s a régiek már nem. 

De ily föltételek mellett ne is beszéljünk igaz-
ságról? Helyes, felelik, beszéljünk inkább hitről. 
Nincs más a világon, csak hit. Az életlendület műkö-
dése az egyedüli igazság, de hogyan éri el célját, 
melyek az útjai, mindezt nem örök érvényű és vál-
tozatlan tételek beszélik el, hanem esetleges tapasz-
talatok, a melyeknek állandóságában és helyességé-
ben hiszünk. 

De ezen életlendület nemcsak kifelé, de befelé 
is működik, céljai nemcsak a valóság világának 
meghódítása, de belső igényeinek is kielégítése. 
Kifelé meg akarja hódítani a nyers anyagot, befelé 

1 L'évolution creatrice, 1911. 
* Pragmatismus, deutsch von W. Jerusalem, 1908. 

irányulva a végtelennel törekszik kapcsolatba jutni. 
Külső tapasztalatai anyagi cselekvések, belső igé-
nyeinek kielégítései lelkiek. A mint kifelé sikert keres, 
úgy befelé működve is megtalálja cselekvése a sikert, 
a végtelennel való érintkezést. Önmagában is igazsá-
gokat állít föl, illetve hitet létesít. De itt is a gyakor-
lati eredmény, a belső szükségérzet kielégítése ala-
pozza meg a hitet. Nem a hit határozza meg a cse-
lekvést, de a belső ösztönösség, cselekvés állítja föl 
a hitet. 

Ez Le Roy1 fölfogása. Ez a «cselekvés bölcse-
lete». Egy abszolút érték van : a cselekvő életnek 
örök cselekvése. Egy fő cél van csak: az életlendü-
let céljainak megvalósítása. Minden más csak relativ, 
csak hit. Tudomány és vallás egyaránt hit. Nincs oka 
dicsekedni a tudománynak a hittel szemben, mert a 
tudomány is hit. De a hitnek sincs joga a tudomány 
felé kerekedni, természetfeletti kinyilatkoztatásokra 
hivatkozni, mert a hit is csak olyan természeti hit, 
mint a többi. S a mint a tudomány, ha önmagát 
túlbecsüli, örökérvényű szóalakzatokba foglalja ered-
ményeit, úgy a hit is keresi a dogmatikai tételeket, 
hogy önmagát megrögzítse. Az életlendület azonban 
mosolyog az erőlködésen. Úgy a tudományt, mint a 
hittételeket kinövi és akkor az összetevő ész megint 
űj alakzatok után néz. 

Nem boncolom szét bővebben ennek a misz-
ticizmusnak ismeretelméleti és hittani tévedéseit. 
Csak a miszticizmus helytelenségére akarok rámu-
tatni azáltal, hogy a végső következtetéseket levona-
tom vele. 

Tehát egy igazság van, az örök életlendület és 
cselekvés. De vak-e vagy nem vak ez a cselekvés? 
Ha vak, miként hozza létre az értelmet, az akaratot, 
az igazságot, a hitet? Ha nem vak, akkor már előbb 
van az igazság, az értelem, az akarat s akkor mégis 
csak van föltétlen igazság is. 

Azt lehetne talán felelni : egy őstény van, a cse-
lekvés és ez a cselekvés már képes csiraképes emberi 
cselekvésekké kifejlődni. Belső természete az élet-
lendületnek, hogy «emberi cselekvéssé» növekedjék. 
Tehát az életlendület vándorútját az emberi termé-
szet szabályai vezetik. De mi ennek az emberi cse-
lekvésnek, természetnek az alapja? Mi tette a cse-
lekvést «emberivé ?» Véletlenség-e vagy készakaratos 
terv szerint készült el ez az emberi cselekvés? Fél-
úton nem lehet megállani. Elménk itt meg nem nyug-
szik. Okvetlenül el kell tehát jutnunk az isteni prag-
matizmushoz, isteni cselekvéshez, a mely az élet-
lendületet emberi cselekedetek cpialitásaival felru-
házta. De a hol Isten a kiinduló elem, ott már a 
vezető elem az értelem. Ott már föltétlen értékekről, 
igazi tudományról, örökérvényű vallási tételekről 
beszélünk. Ily szempontok mellett fel kell vennünk, 
hogy azért van sikerünk az életben, mert az igazsá-

1 Dogme et critique, p. 25. 
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got követjük. Azért van vallásos élet, mert a vallás 
igazságai szerint élünk. Es a mint nincs tudomány 
igazságok nélkül, úgy vallás sincs, hit sincsen val-
lási igazságok nélkül. 

S a mint előbb vannak az igazságok és azokból 
szövődik össze a tudomány, úgy a vallásos igazságok 
is később szövődnek össze hitté és hitből fakadó csele-
kedetekké. A hit fogalmak, dogmák nélkül vak, kifej e-
zetlen, elmosódott. Csak akkor lesz szeme, látása, ha 
önmagát fogalmakban, tételekben kifejezi. Nem lénye-
ge-e tehát a hittétel a vallásnak ? Csak úgy, a mint a 
tudomány alaptételei a tudománynak lényegét képezik. 

A cselekvés bölcselete tehát, ez a modern misz-
tika, éjjeli látás, ködös, homályos szemlélet. Utjai 
ismeretlen és felhős tájakon vesznek el. 

Mint látjuk, a modern misztika elvezet bennün-
ket a modernizmushoz. A modern miszticizmus kiin-
duló pontja, hogy a kezdet a cselekvés. «Kezdetben 
vala az ige», mondja a Szentírás. «Kezdetben vala a 
tett», mondja Goethe a Faustban és ugyanezt ismét-
lik a modernisták egyaránt. Mi nem ismerünk meg 
semmi bizonyosat a természet rendjében — mondják 
a misztikusok; mi nem ismerünk meg semmi termé-
szetfölöttit — mondják a modernisták. A cselekvés 
teremti az értelmet, az igazságot ; a cselekvés teremti 
a hitet is. Az igazság relativ tehát, csak hit van 
voltaképen; a dogmák is relativek és az emberi hit 
történetének puszta állomásai. Az elméleti ismeretek 
gyártása terméketlen munka, inkább akarjunk tehát 
cselekedni a világban. A természetfölötti ismereteket 
is hiába iparkodunk eszünkkel fölfogni, ne is dogma-
tizáljunk, ne is bölcselkedjünk tehát fölöttük, hanem 
éljünk szerintük, éljünk úgy, mintha azokat eszünk-
kel felfognánk. A személyes élmény hasznos, üdvös, 
boldogító s kell-e ennél több ? így beszélnek ! Az 
ember ily bölcselkedéssel csak az agnoszticizmusban 
köthet ki úgy a természeti, mint a természetfölötti 
rendben. Nem világosságra, de sötétségre született az 
ember — ignorabimus. 

így halad egymás mellett korunk miszticizmusa 
és modernizmusa. Kiindulásuk és végső következte-
téseik is helytelenek. Kiindulásukban van az alaphiba, 
mikor az Ige helyett a vak cselekvést teszik a min-
denség ősokává. Valóban vak vezeti véges-végig a 
világtalant. Vak ugyanis a cselekvés és vak az igaz-
ság is, mert nincs föltétlen értéke, örökké bizony-
talanságot hordoz magában. 

Ez a miszticizmus helytelen és megtalálja majd 
a maga kiigazítását. A miszticizmus rájön, hogy a 
cselekvés előtt van mégis az Ige, a ki a cselekvés, 
az életlendület természetét értelmes elvek szerint 
határozta meg. Tehát értelem és akarat egy vonal-
ban, egy célban haladnak s a mint az értelemnek 
az életlendület a lendítő ereje, úgy a cselekvésnek 
az értelem a szeme. A modernizmus pedig rájön, 
hogy van természetfölötti pragmatizmus is, a mely 
az emberi természetet úgy alkotta meg, hogy egyrészt a 

természet rendjéből a természetfölötti okokra követ-
keztessen; másrészt a Szentlélek ajándékai a lélek-
ben az istenség megérzésének ösztönét is kifejlesztik 
és «ezek az ösztönök bizonyos tapasztalati, élettani, 
érzelmi bizonyságot is nyújtanak nekünk arra, hogy 
Isten a mi szivünkben van, a hol Ó magát nekünk 
adja, hogy mi is átadjuk neki magunkat».1 

A heterodox miszticizmust mindig az jellemezte, 
hogy az értelem erőit kisebbítette és a hit területét 
kiszélesítette. Az agnoszticizmust az értelem kárára 
hangsúlyozta, az érzelem átéléseit pedig kelleténél 
többre becsülte. így volt ez a középkorban is és így 
lesz ez mindig, ha túlzásokba jut, ha az ellentéteket 
nem látja s a lét nagy értékei közül hol az egyiket, 
hol a másikat, főleg az értelem erejét elsikkasztja. 

A miszticizmus továbbá mindig maga után vonta 
a hit problémáinak helyes vagy helytelen szemléletét. 
A középkori túlzó miszticizmus a reformációba, a 
modern miszticizmus pedig a modernizmusba 
tévedt el. Nagyon kell tehát vigyáznunk, hogy a nyo-
mokat, a melyek téves utakra vezetnek, felismerjük 
s elkerüljük és hogy a miszticizmusban rejtő költé-
szet meg ne csaljon bennünket. A miszticizmusban 
veszedelmes szuggesztív erő rejlik. 

Trikói József dr. 

Vr. W. To erster. 

Május 5. és 6. Foerster-napok voltak Budapes-
ten. Mindkét napon este 6 órakor tartotta az új 
városháza nagytermében egy-egy órás előadását a 
szociál-pedagogia köréből Fr. W. Foerster, a zürichi 
egyetem pedagógiai tanára. 

Foerster neve itt a «Beligio»-ban is ismételten 
fölhangzott már ; de ismeri őt a magyar közönség 
a Szent-István-Társulat által Schütz fordításában 
kiadott «Sexualethik und Sexualpädagogik» cimű 
művéből is, a szakkörök előtt pedig ismeretesek az 
európai irodalomban feltűnést keltő többi művei :  

Jugendlehre, Auctorität und Freiheit, Christentum 
und Klassenkampf, Schule und Charakter stb. 

Most végre személyesen is láthattuk, szemtől-
szembe is hallhattuk előadását az általunk már 
régen tisztelt professornak s egyénisége még jobban 
lekötött. Tipikus német professor. Állvány helyett 
egymásra halmozott vastag könyveken feküdt a 
« Schrift»-j e ; állva beszélt, illetőleg olvasott s csak 
helyenkint ereszkedett az általunk megszokott köny-
vönkívüli szabad előadásba. Nyugodtan, póz nélkül 
ad elő, akár az egyetemen ; alapos, tartalmas, széles 
látókörre valló és világos előadásában semmi frázis, 
semmi külső hatást vadászó eszköz nincsen. Szelleme, 
nevezetesen a nevelési hibák ötletes feltárása lebilin-
csel, olykor nevetésre késztet; de a hallgatóság emez 
önkéntelen fölnevetése a meggyőzés frappáns meg-

1 S. M. Gittet: La virilité chrétienne 1910. 313. o. 
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nyilatkozása, melyet lelkünkben előidézett. Egy 
szende mosoly jelenik meg olyankor az ő arcán is 
s nyugodtan beszél tovább. A német professorból 
kettő hiányzik raj ta : szemüveget nem visel és nem 
unalmas. Szerencsés egy egyéniség, kiben a német 
alaposság minden jó tulajdonsága fölhalmozódott 
gyarlóságai nélkül. Nem a magyar ember előtt bámult 
szónok; nem rendelkezik pl. egy Apponyi Albert 
organikus készségével ; de jó tanár, a kinek mindene 
megvan ahhoz, a mivel hallgatóját magához köti s 
több, és pedig alapos és helyes tudásra vezeti. 

Protestáns, a Ruville fajtájából való, és tudós. 
Az ő kiválósága azonban nem abban rejlik, a mit 
eddig elmondtam. Ha neve ma Európaszertejeiszó, elv, 
irány, annak a nyitja az ő pozitív, tiszta keresztény 
meggyőződésében s a neveléstudományi kérdéseknek 
tiszta keresztény alapon való megvilágításában s keze-
lésében rejlik. A mai, egymást keresztező s minden-
nek, csak keresztényieknek nem mondható eszme-
áramlatok, az egyoldalú természettudományos gon-
dolkodásban kicsúcsosodva, végső sorban az ember, 
a nevelés, az iskola körül dulakodnak. De sőt még 
a különben keresztényiesen gondolkodó pedagogusok 
is Európaszerte, Herbart pedagógiájának és Wundt 
filozófiájának hatása alatt állva, megzavarodtak az 
ember értékelése körül s olykor szinte öntudatlanul 
és akaratlanul is keresztényellenes iránynak hódol-
nak. Nálunk is. Foerster szerencsés ihlettel ennek az 
általános áramlatnak állott eléje s nem pietisztikus 
sóhajokkal, hanem a kereszténység szellemével átita-
tott nagy tudásával eszmét eszme ellen, gondolatot 
gondolat ellen, meglátást meglátás ellen állít, oly 
meggyőző erővel, melynek alig lehet ellenállani. 
Nemcsak rámutat a felfogásokban, a pedagógiai elvek 
mérlegelésében elkövetett hibákra, hanem azt is 
elmondja, bevitatja, miként kell azokat a hibákat 
kijavítani. 

0 ma világszerte a keresztény pedagógia hírne-
ves restaurátora. S erre a nagy munkára hivatott-
sága, inspirációja van. Sokszor nem is ő beszél, 
hanem hallgatója előtt beszélteti a mai hibás neve-
lésből származott nyilvánvaló károkat s azokkal 
illusztrálja az általa hirdetett elveknek jóságát, igaz-
ságát. Meglátja ő mindenütt a jót is (a mint ezt az 
amerikanizmus tárgyalásán oly élvezetes és meg-
győző módon hallottuk) ; de a tévesét, a mi közé az 
a jó keverve van, mesteri kézzel el tudja választani 
s rá a korrektivumot megjelölni. 

Ebben rejlik a Foerster-napok fontossága hazai 
pedagógiánkra is. Németektől romlottunk ; most 
egy német pedagógus egyéniségének egész súlyával, 
itt a saját körünkben, figyelmeztet rá, hogy nem jó 
úton haladunk; megmagyarázza, miért nem lehet-
nek nekünk meggyőződéses keresztény szellemű taní-
tóink és tanáraink. 

Mint a vízbe dobott kő hullámokat ver, az ő itt 
elhintett eszméi, az élő szó közvetetlenségével hatva, 

szintén eszmehullámzás indítása nélkül nem marad-
hatnak; termékenyítő erejük lesz a lelkekre. Egy jó-
kor jött «Memento» erejévél fognak hatni. 

Foerster Farkas Edit kisasszony, a «Szociális 
Misszió-Társulat» elnöknője meghívására jött közénk, 
hogy a Társulat patronesseinek tartson előadást. De 
Farkas Edit többet művelt, nagyobbat cselekedett, 
mint talán maga is gondolta. Ő meghívásával a 
magyar pedagógiának is jó szolgálatot tett. 

Az előadás alatt elnéztem a podiumon azt a 
három alakot. Az elnöki székben Prohászka Ottokár 
püspök, mellette balról ült Farkas Edit, jobbról 
állva beszélt Foerster. íme a három magvető, meg-
újhodásunknak három erős tényezője, az új idők 
három fecskéje, — jaj de értékesek ők nekünk! 

Az eszmék, ezek a láthatatlan valamik, a lelkek-
nek ezek a lassú, csendes mozgatói, lassan érlelődve 
nálunk is majd átalakítják a föld szinét. Prohászka 
a férfiak, Farkas Edit a nők körében régóta vetik a 
magot s most harmadiknak hívták meg maguk közé 
Foerstert, kinek Farkas Edit szavával mi is kívánjuk : 
Viszontlátásra az ősszel! d. 

.'Epilógus. 
Ünnepi számunknak végére jutottunk; szóljunk 

most röviden magáról az ünnepről, illetőleg az al-
kalomról, mely ezt a számot szülte. 

Tekintsünk vissza a múltba. 
A «Reminiscenciák» írója, szerkesztőiről beszélve, 

tulajdonképen a 70 éves «Religio» történetét örö-
kítette meg. Változatos volt az, mint a minő válto-
zatos volt magának a magyar katholicizmusnak a 
története is ezen idő alatt. Az pedig nagyon válto-
zatos volt. Nyomták, szorították lefelé, a ki pedig 
egykor uralkodó vallás volt ebben az országban. 
Nemcsak hogy megfogyasztották régi fényét, a «be-
vettek» közé sorozták; hanem azonfölül híveinek 
szivét is, különösen a középosztályét, tőle jó részben 
elfordították. Erős hanyatlást jelent e korszak tör-
ténete. 

Mégis a legválságosabbak voltak e tekintetben a 
mult század 40-es évei, amikor a jozefinizmus pusz-
tításai a vallási téren minden irányban éreztették 
hatásaikat : a politikában, a megyei gyűléseken, sőt 
— sajnos — a papság soraiban is. Indifferentizmus 
vett erőt a lelkeken; csak a protestáns testvérek 
maradtak ébren, tetszett nekik ez a hangulat a pápis-
ták ellen. 

Tudvalevőleg nehéz a helyzete annak, a ki 
ilyen népszerűtlen, sőt veszendőnek indult ügyet 
vállalkozik védeni. A magyar katholicizmus akkor 
az volt. Pedig ebből a célból indította meg 1841-ben 
Szaniszló Ferenc a «Religiôt» s még arra sem tekin-
tett, hogy maguk a katholikusok vezetői sem fektet-
tek nagy súlyt a sajtóra, mert megszokták volt a vesze-
delmek áradata közt bízni a hatalomban, a helytartó-
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tanácsban. Holott már akkor is az volt a belyzet, 
hogy a hatalom fékezheti ugyan a kezeket, de nem 
irányíthatja a sziveket, az érzelmeket, a gondolko-
zást. 

Isten lelkétől ihletve, erre a nagy feladatra 
vállalkozott a «Religio» s a ki akkori évfolyamait 
ismeri, elismerni kénytelen, hogy ez az egymagában 
álló lapocska derekasan végezte feladatát. A 40-es 
és 50-es években s azután is többször a «Religio» 
vezetett s ha nálunk nem voltak a forradalomnak 
egyházunkra oly gyászos következményei, mint a 
minők abban az időben mindenfelé elkövetkeztek, 
hiszem, része volt benne kitűnő íróival a «Religio»-
nak is. 

Ma már hazánkban mások s jobbak az állapo-
tok, valamint a lelkek vallási hangulata is más, mint 
félszázaddal ezelőtt. S az öreg «Religio», jóllehet 
régen elmultanak körülötte mind, a kikkel szellemi 
csatáit vívta, nem ismerve az öreg kor gyengeségeit, 
friss erővel az új arculatok között ma is itt van, ma 
is él s végzi feladatát, mint régen. 

Az ilyen magas kor s ennyi végzett munka tisz-
teletet érdemel. Az ősi tollharcosok iránt tartozó 
eme tisztelet sugalmazta nekünk, hogy a magyar 
katholikus sajtó Nesztorát 70-ik évében különösen 
megünnepeljük. Ez az érzület hozta létre a jelen 
jubiláris számot is, melyben a tollnak katholikus 
munkásai ünnepi ajándékként neki szentelik dolgo-
zataikat. Köszönet érte! Adja Isten, hogy a «Religio» 
dicsőséges múltjához hasonlóan még sokáig teljes 
erővel, sokak támogatásával szolgálhassa a katholikus 
ügyet, hiven és kitartóan! 

Szerkesztő. 

Vegyesek-

S z ü n i d e i t h e o l o g i a i k u r z u s lesz az idén Trierben a 
kath. hitoktatók és a lelkipásztorkodó papság számára. Jún. 
6-án kezdődik. Programmja a következő: 1. A modern tapasz-
talati pszichológia eredményei tekintettel a vallásoktatásra. 
3 óra. Tartja Willems tanár Trierből. 2. A műveltek lelki-
pásztorkodása. 3 óra. Tartja Brandt tanár Bonnból. 3. Az 
ó-szövetségi próféták és egyptomi párhuzamaik. 2 óra. Tartja 
Junker tanár Wienből. 4. A vallástörténet és az őskeresztény-
ség, és pedig, a] A problémák és állásfoglalásunk. 1 óra. 
b] Pál és a vallástörténeti kutatás. 2 óra. cj A pogány misz-
tériumok és a keresztségnek őskeresztény elnevezései. 1 óra. 
Tartja Doelger tanár Rómából. 5. Az ötödik lateráni zsinat 
és az egyházi reform közvetlenül a reformáció előtt. 3 óra. 
Tartja Goeller tanár Freiburgból. Az előadások látogatásáért 
5 márkát kell fizetni. Jelentkezni kell Hüllen tanárnál Trier-
ben, Gilbertstrasse 8. — Végre hát a figyelem a lelkipász-
torokra is irányul s ezek tovább képzéséről is kezdenek 
gondoskodni. Eddig ez csak a tanárokra vonatkozólag tőr-
tént. Hogy ennek az új lépésnek nagy a fontossága, belálja 
mindenki, a ki tudja, hogy a mai kor a lelkipásztorokkal 
szemben is minő igényeket támaszt a tudományos képzett-

ség dolgában is, melynek felfrissítését, mélyítését épen az 
ilyen kurzusok segítik elő. 

P é t e r é s a többi apos to lok . Tavaly nagy port vert 
föl Kocli Hugó könyve: Cyprian und der römische Primat, 
melyben azt vitatja : «besteht der ganze Vorzug des Apostels 
Petrus vor den übrigen Aposteln darin, dasz der Herr ihm 
zuerst und allein die kirchlichen Vollmachten mitteilte, die 
er später in gleicher Weise und in gleichem Umfange auch 
den übrigen Aposteln übertrug.» Szóval, hogy a «primátus 
jurisdiclionis» nem Krisztus intézménye az egyházban. — 
Kézzelfogható egy tévedés, mely főleg két textusnak meg nem 
értésén alapulhat. Ez a két textus Máté 16, 19 és 18, 18. Az 
első helyen azt mondja Krisztus Péternek : És neked adom a 
mennyek országa kulcsait. Es a mit megkötendesz a földön, 
meg leszen kötve mennyekben is ; és a mit feloldandasz a 
földön, fel leszen oldozva mennyekben is. A másik helyen 
valamennyi apostolnak : Bizony mondom nektek, a miket 
megkötöztök a földön, meg lesznek kötve mennyben is ; és 
a miket feloldoztok a földön, fel lesznek oldozva a mennyben 
is. — Fölületesen összehasonlítva a két mondatot, úgy látszik, 
mintha Jézus előbb Péternek, azután valamennyi apostolnak 
ugyanazt mondta, illetőleg szórói-szóra ugyanazt a kötő és 
oldó hatalmat reájuk ruházta volna. Ez lenne a Kocli-féle 
»zuerst» és «später». Pedig van egy kis radikális különbség 
a két mondat között, az, hogy Jézus csak Péternek s nem 
a többinek mondta : neked adom a mennyek országa kulcsait. 
Vagyis benne helyezte el a hatalom forrását, melyből a 
többiek hatalma folyik. Ez a primátus, Jézus rendelkezése 
szerint. 

T A R T A L O M : 
Breznay Béla : Mult, jelen, jövő. 
Breznay Béla dr.: Reminiszcenciák a «Religio» elhunyt 

szerkesztőire. 
Bodnár Gáspár: Májusi képek. 
Székely István dr.: Salamon ódái. 
Dudek János dr.: Tolsztoj KareninaAnná-ja. 
Némethy Gyula dr. : Az ősember az újabb leletek tükrében. 
Kiss János dr. : Bölcselettörténeli tévedések. 
Dudek János dr : Kornis, A pszicliologia és logika elemei. 
Mihályfi Akos dr.: Egy fejezet a búcsúk történetéből. 
Vetics Antal dr. : Levele Japánból. 
Dudek János dr. : Eucharistia a Didacliéban. 
Dudek János dr. : Pell, Jesu Opferliandlung in der 

Eucharistie. 
Hadzsega Gyula dr. : Román egyházi állapotok. 
Turi Béla: Létezik-e «pragmatikai közösség?» 
Zubriczky Aladár dr. : Az őskeresztény foglalkozásokból. 
Pironcsák Antal: Rodin és szobrászatunk. 
Dudek János dr.: Wagner, De gratia sufficiente. 
Lukcsics József dr. : A magyar-boszniai inkvizíció kezdete. 
Trikál József dr. : Modern miszticizmus. 
d. : Fr. W. Foerster. 
Epilógus. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stcphaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szent király i-iitca 28 
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F Ő B B F OVA ROSI K A T H O L I K U S L A P J A I N K . 
Keletkezésekor egymagában volt a RELIGIO, ma már számos katholikus sajtó-
organummal rendelkezünk. A Budapesten megjelenők közül főbbek a következők : 

HIT T UDO M ÁNYI FOLYÓIRAT. 
Évnegyedes folyóirat. 

Szerkeszti Kiss János dr., egyet, tanár. Előfizetési 
ára 10 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX. ker., 
Mátyás-utca 18. szám. 

KATHOLIKUS SZEMLE. 
Havi folyóirat. 

Szerkeszti Mihályit Ákos dr. egyet, tanár. A Szent-
István-Társulat tagjai részére az évi tagilletmény egy 
része. Nemtagok számára előfizetési ára 10 kor. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: VIII., Szentkirályi-utca 28. 

EGYHÁZI KÖZLÖNY. 
Hetilap. 

A katholikus papság számára. Szerkeszti Gerely 
József. Előfizetési ára 12 korona. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: VIII. ker., Esterházy-utca 15. szám. 

K AT H O LIK U S N E Y E L É S. m » 
Havi folyóirat. 

A Kath. Hittanárok és Hitoktatók Országos Egye-
sületének szakközlönye. Szerkeszti Aubermann Miklós. 
Előfizetési ára 8 korona. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal : IV. ker., Váci-utca 45. szám. 

MAGYAR KÖZÉPISKOLA, . » e ® ^ 
Havi folyóirat. 

A Kath. Középiskolai Tanáregyesület folyóirata. 
Szerkeszti Prónai Antal. Előfizetési ára 8 kor. Szer-
kesztőség : IV., Városház-tér 4. Kiadóhivatal : II. ker., 
Toldy Ferenc-utca 9. szám. 

EI ̂  ET. 
Képes heti folyóirat. 

Katholikus szépirodalmi és kritikai lap. Szer-
keszti fzsóf Alajos. Előfizetési ára 20 korona. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal : VII. kerület, Damjanich-
utca 50. szám. 

MÁRIA KONGREGÁCIO. 
Havi folyóirat. 

A kongreganisták lapja. Szerkesztik Bús Jakab S. J. 
és Bangha Béla S. J. Előfizetési ára (20 pld. rendelve) 
1 kor., külön rendelve 2 kor. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal: VIII. ker., Mária-utca 25. szám. 

ZÁSZLÓNK. 
Havi folyóirat. 

Ifjúsági lap. Szerkeszti Izsóf Alajos. Előfizetési 
ára 2 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII. ker., 
Damjanich-utca 50. szám. 

KIS PAJTÁS, oz&èzdmçmzw^^ 
Hetilap. 

Gyermekek számára. Szerkeszti Csöppike Csanika. 
(Pelikán Krizsó.) Előfizetési ára 8 korona. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal : VII. ker., Tliököly-út 10. szám. 

ALKOTMÁNY, ©̂ ss®©*©©?̂ mm&̂ m&fmŝ  
Politikai napilap. 

Szerkeszti Turi Béla. Előfizetési ára 28 korona. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : VIII. ker., Szentkirályi-
utca 28. szám. 

LI .1 L A P . 
Politikai napilap. 

Krajcáros ujságunk. Szerkeszti Hivatal József. Elő-
fizetési ára félévre 7 kor. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal: VIII. ker., Szentkirályi-utca 4. szám. 

IGAZ SZO. y. <mmm 

Hetilap. 

A keresztény szocialisták hivatalos politikai lapja. 
Szerkeszti Szalánczy Andor. Előfizetési ára 6 korona. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., Mária-utca 11. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< EGYETEMI TANÁR 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A szeretet.1 
(i.) 

A XVI. század újítói, a kik megmásítani igyekez-
tek mindent, a min a hit és az ember megszente-
lése alapszik s a kik az Istenhez való viszonyunk 
fonalait tökéletesen összekuszálták, azt állítgatták, 
hogy az embert csakis a hit, jobban mondva a biza-
lom, a fiducia üdvözíti. Ebből végérvényesen az kö-
vetkezik, hogy a hit az összes erények elseje, a leg-
kiválóbb, mely egyedül üdvözít, a szeretet pedig csak 
követi az ember hitét, bizalmát. «Egyedül Krisztusba 
vetett hit, nem pedig szeretet vagy cselekedetek által 
nyerjük meg bűneink bocsánatát, jóllehet a szeretet 
követi a hitet.» (Apolog conf. aug. a. 4 §. 77.)2 

Hogy e tanítás homlokegyenest ellenkezik a 
Szentírás tanával és szellemével, az első pillanatra 
meggyőződhetik minden Szentíráshoz értő. Nincs 
erény, melyet oly magasztos dicsérettel halmozna el 
s ajánlana a Szentírás szerzője, a Szentlélek, mint 
épen a szeretetet. A szeretetben minden erény, az 
egész törvény, a lélek legnagyobb tökéletessége benn-
foglaltatik: ez «az első és legnagyobb parancs (Matth. 
22. 38.),3 a melytől függ az egész törvény és prófé-
ták» (u. o. 40. s.). A nemzetek Apostola szerint «a 
parancsolat végcélja a szeretet» (I. Tim. 1. 5.), a me-
lyet ha valaki megtart, Istenhez köttetik s bizonyos 
értelemben istenivé lesz. «A ki parancsaimat bírja és 
azokat megtartja, az az, a ki engem szeret» (Ján. 
14. 21.) s «a ki a szeretetben marad, Istenben marad 
és az Isten ő benne» — mivel «szeretet az Isten.» 
(I. Ján. 4. 16.) 

A Szentírás e néhány szemelvényéből elég vilá-
gosan látjuk, hogy nincs az ember életében oly nagy 
fontosságú erény, mely az üdvösségre annyira szük-
séges volna, mint épen a szeretet. Mert, a ki a sze-
retetben múl ki ez életből, bizonyára üdvözül. 

Mikor tehát e néhány sor megírásához fogtunk, 
nem az volt célunk, hogy ex professo tárgyaljuk ez 

1 Szent Ágoston azt írta valamikor : Caritas in mundo 
raritas, ritka az emberek között a szeretet. Ma is csak igy 
van, azért jól esik legalább olvasni róla. Szerk. 

2 V. ö. Müller : Die symb. Bücher ; Möhler : Die Sym-
bolik. 16. §. 

s V. ö. Marc. 12—30. Luc. 10. 27. 

erény természetét, mindamellett érintve a szeretet 
hittudományi elveit, tiszta képét óhajtjuk nyújtani 
annak a viszonynak, melyet ez isteni erény úgy a 
hivők, mint a lelkipásztor mindennapi és különösen 
természetfölötti életében elfoglal. 

1. Mi a szeretet? A theologikus ideológiában 
élesen meg szokták különböztetni az «amor»-t a cha-
rítástól. A megkülönböztetésnek alapjául szolgál lelki 
és érzéki életünk közötti különbség. Az amor az 
érzéki (sensitiv) képességeink törekvése a jó után, 
míg az értelmi, lelki (intellectualis) tehetségünk jó 
után való vágyódása a Charitas, mely fogalom azon-
ban ennél is szűkebb s teljesen kizárja az önös sze-
retet fogalmát. 

A szeretet ténye abban áll, hogy annak, a kit 
szeretünk, jót óhajtunk. A szeretet és a jóakarat 
(benevolentia) azonban koránt sem fedi egymást tel-
jesen. A szeretet tágabb értelmű, mint a puszta jó-
akarat, mely tisztán akarati tény lévén, az érzelem 
világát, az ember alfectusait nem viszi bele actusaiba. 
Igy jól kell akarnunk ellenségünknek, a nélkül, hogy 
vele érzelemvilágunk, affectusaink egyesülnének. Az 
amor azonban már feltételez bizonyos együttérzést. 
Az bizonyos, hogy a jóakarat a szeretet alapja, de 
szűkebb körű, a szeretet az affectus uniójával (egye-
sítésével) többet foglal magában, azzal teszi szélesebbé. 
(S. Thomas 2. 2. q. 27. a. 2.) 

A szeretet tehát lelkünk, értelmünk (appetitiv) 
tehetségének mások javát célzó törekvése. A szere-
tetnek másra kell irányulnia, hogy szeretet lehessen. 
Az a jóakarat, a mely tulajdonképen minmagunkat 
vesz csupán tekintetbe, a szó legszorosabb értelmé-
ben nem szeretet, mivel nincs meg benne a lelki 
unio. 

Ez az elv szolgáltatja a szeretet két distinctióját. 
Van ugyanis 1. önös szeretet (amor concupistentiae) 
ha t. i. azért szeretünk valamit, vagy valakinek azért 
kívánunk jót, hogy ebből nekünk legyen hasznunk, 
tehát végső elemzésben tulajdonképen minmagunkat 
szeretjük ; 2. de van s ez a szó szoros értelmében 
vett önzetlen, jóakaratú szeretet (amor benevolentiae), 
mely másnak akar jót minden tekintet nélkül saját 
magára. Amaz visszatér önmagára, emez megfeled-
kezik magáról; ez mást, az saját magát szolgálja. 
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A szeretet értelmi tehetségünk ténye, értelmi 
vágyódás (appetitus intellectualis),3 a mely homlok-
egyenest ellenkezik érzéki tehetségünk törekvésétől 
(a facilitate sensitiva appetitiva). Az utóbbi épen ezért 
szenvedély. «Amor enim, qui est in appetitu sensitivo, 
quaedam passió est». (2. 2. q. 27. a. 2.) 

Mindezen fogalmakból kikristályosodva az isteni 
szeretet (a Charitas) tiszta fogalma nem egyéb, mint 
az értelmes teremtménynek Isten iránt való önzetlen 
jóakaratú vonzalma. A Charitas az Istent tekinti csu-
pán s mikor sugarai reáesnek a teremtményekre is, 
bennük magát a Teremtőt szereti. Épen ezért önzet-
len. Nem tekinti magát, nem keresi saját hasznát s 
hogy mégis önmagát is átkarolja, onnan van, mivel 
szeretete sugarait az Isten dicsősége reája is visszaveri. 

Ivét értelmes lénynek egymás iránt való önzet-
len szeretete barátság (amicitia). 

Mivel az Isten lévén szeretetünk tárgya, az ő 
tökéletessége pedig annak indító oka, a Charitas nem 
csupán erkölcsi, hanem isteni erény (virtus theolo-
gica). E rövid dolgozat kizárólag ezt az isteni sze-
retetet veszi tekintetbe s azért, hogy minden félre-
értést eleve kizárjak, csupán erről szólok. 

A szeretetet, úgy is, mint felindított erényt (in 
actu), úgy is, mint lelkünkben már meglevő habitust 
tekinthetjük. Az actualis szeretetről szól a fenti meg-
határozás; az utóbbi értelemben vett (habitualis) sze-
retet pedig természetfölötti s lelkünkben megmaradó 
erény (habitus),2 a melyet az Isten önt belénk s a 
mely az embert végcéljának, mely természetünket 
meghaladja, szeretetére irányítja, reávezeti. «Quo homo 
bene disponitur ad finem — amandum — exceden-
tem facultatem humanae naturae, quae est ultima 
et perfecta hominis beatitudo.» (S. Th. 1. 2. 9, 51. 
a. 4.) Lelkünkben habitualiter megmaradó szeretet 
késztet u. i. minket az Istennek önmagáért való s 
önmagunk és felebarátaink Istenért való szeretet 
actusaira, tettekben való kiváltására. «A habitualis 
szeretet, mondja Noldin, akaratunkban megmaradó 
természetfölötti ajándék, a mely az embert termé-
szetfölötti önzetlen szeretet (c. benevolentiae) tetteire 
készti.» (Summa Theol. Mor. tom. 2. n. 53.) 

A habitualis szeretet, jóllehet a megszentelő ke-
gyelemmel kapjuk az Istentől és vele együtt veszít-
jük is el, mégis különbözik tőle; élesen meg kell 
különböztetni úgy magától a Szentlélektől, mint en-
nek ajándékaitól is, a ki megszentelésünkkor lel-
künkbe önti. «Per Spiritum S. Charitas Dei diffunditur 
in cordibus eorum, qui iustificantur, usque ipsis 
inhaeret, unde in ipsa iustificatione cum remissione 
peccatorum hacc. omnia (quod sc. antea S. Syn. 
enumerabat) simul infusa accipit homo per Jesum 
Christum, cui inseritur, fidem, spem et charitatem». 
(Syn. Trid. sess. 6. c. 7.)3 

i 1. Cf. S. Thomas 1. 2. 9. 26. a. 1. 
s Cf. Pallavicini : Hist. conc. Trid. 1. 8. c. 14. n. d. 
« Cf. Catech. Rom. Pars. 2. c. 2. u. 50. 

Belénköntött ezen habitualis szeretetről e néhány 
megjegyzés teljesen kiegészíti fogalmainkat. 

2. Az isteni szeretet eredete, fejlődése és gyakor-
lata. Az isteni szeretetnek, mint theologicus erénynek, 
több actusa van, mellyel gyakorolni lehet. 

aj Hogy u. i. annak, a kit szeretünk, jót akar-
junk, szükséges, hogy legyen bizonyos ok, a melynél 
fogva nekem tetszik. Az első stádium tehát a tetszés, 
a mennyiben az illetőben, a kihez szeretetem köt, 
van valami, a mi engem irányában jóindulatra han-
gol. Mihelyt megismerjük s a hit meggyőz arról, 
hogy az Isten, már fogalmának természeti követel-
ményeképen, minden belső és külső jó tulajdonságot, 
tökéletességet és dicsőséget vég nélkül magában fog-
lal, jóindulattal leszünk Hozzája. Neki jót k ívánunk; 
szóval megszeretjük. A tetszéstől veszi tehát kezdetét 
az akaratnak minden tette, a jóindulatnak első meg-
mozdulása. «Benevolentia, mondja szent Tamás, pro-
prie dicitur actus voluntatis, quo alteri bontini volu-
mus». (2. 2. q. 27. a. 2.) 

bj l ia a szeretett személy már bir tokában van 
annak, a mit neki óhajtunk, öröm fog el. így örvend 
az Isten is, látván a maga végtelen és örök tökéle-
tességeit; így örülnek az angyalok és a szentek, érez-
vén az Úrnak jó tulajdonságait; ily öröm tölti el az 
igazak lelkét ezen életben, mikor tudomásukra jut 
a Mindenhatónak szépsége ; s ily gaudiumura vezet 
minket a h i t ; «kiben, bár nem látjátok, most is hisz-
tek; liivén pedig örvendeni fogtok kimondhatlan és 
dicsőséges örömmel». (I. Petr. 1. 8.) 

cj Ha jókívánságunk tárgyát az illető még nem 
nyerte meg, azt óhajtom neki. Jóllehet az Isten min-
den tökéletességei és jó tulajdonságot már lényegé-
nél fogva superabundanter magában foglal, mégis 
külső tisztelete, dicsőitése, nevének megszenteltetése 
napról-napra nagyobb, magasztosabb, tökéletesebb 
lehet. Ennélfogva, a ki ü t szereti, bár lényegi tökéle-
tesbülést Néki nem kívánhat, de semmi sem állja 
útját annak, hogy egész szívvel-lélekkel ne óhajtsa 
és ne fáradozzék azon, hogy teremtményei dicsőít-
sék, az emberek megismerjék s legszentebb akaratát 
kövessék. Naponkint kifejezzük ez óhajunkat : «Szen-
teltessék meg a te neved,jöjjön a t e országod,legyen 
meg akaratod, miként az égben, úgy a földön is». 
(Matth. 6. 9. 10.) 

d) Ha az óhajtolt jó kezem ügyében van, úgy 
hogy azt a szereteti személynek átadhatom, a jó 
kívánság cselekedetté lesz, az atfectus effectuálódik, 
a puszta érzelem tettekben is érvényesül. A ki tehát 
úgy a saját életében, mint embertársaival való érint-
kezésben az Isten dicsőségén tetleg munkálkodik, 
effective szereti az Istent. Ezen szeretet leginkább az 
isteni parancsok tökéletes megtartásában s az Isten 
akaratába való átadásban nyilvánul, mert hiszen az 
ember a Mindenhatónak mást úgy sem adhat, mint 
hogy saját akaratát a legfőbb Úr akaratának aláveti, 
életét összhangzásba hozza az örök érvényű paran-
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csókkal. «A ki parancsaimat bír ja és azokat meg-
tartja, az az, ki engem szeret.» (Ján. 14. 21.) 

ej Ily értelemmel eltelt és effective is szerető 
ember látván Istennel ellenkező tetteket, bizonyos 
szomorúság fogja el s a bűn utálatával telik el. Mert 
mi is az a tett, mely az Isten javát lerontani, Ót 
detronizálni, Vele mindenben ellenkezni törekszik, 
mint épen a halálos bún ? Ezáltal kisebbedik az 
Isten külső dicsősége, szétszakad az a kötelék, a mely 
az embert Hozzá fűzi; a halálos bűn lebecsüli a leg-
főbb Úr értékét, mikor Helyette az ideig-óráig tartó 
földi bűnös j ó után nyúj t ja kezét; út jában van neki 
a Mindenható, azért óhajtja, bárcsak ne léteznének 
azok a korlátok, a melyek bűnös cselekvésének út-
jában állanak. S mivel ezen korlátok oly szükség-
képen léteznek, mint az Isten, mi mást kíván, mint 
hogy Ő is velük együtt pusztuljon. Ettől fél tehát az 
Istent szerető lélek, ez okoz neki nagy fájdalmat. 
«Vízomlások fakadnak szemeimből, mondja a zsoltáros, 
mivel nem tartották meg törvényedet». (Ps. 118.136.) 

így fejlődik ki az emberben a szeretet. De koránt-
sem szabad azt gondolnunk, hogy ezen aktusok egy-
szerre vannak meg a szerető lélekben. Egyszer az 
egyik érzelem fejlődik ki, máskor a másik, pl. az 
Istennel való egyesülésben az öröm, a kísértésben a 
bűntől való félelem s utálat ; egyszer az affectus, pl. 
a meditációban, az imában, máskor az effectus,pl. az 
erénygyakorlatokban. Mindmegannyi actus azonban 
ugyanazon erényből fakad, valamennyi a szeretet 
leánya. 

3. A szeretet tárgya. (Obiectum materiale caritatis.) 
Valamely cselekvésnek tárgya, vagy mondjuk a latin 
ideologia szószerinti fordításával, anyagi tárgya (ob-
iectum materiale) általában nem egyéb, mint a mi 
körül tehetségeink cselekvése, actiója forog. A for-
mális tárgy pedig azon ok, vagy szempont, a mely 
tehetségeinket cselekvésre indítja, hogy a cselekvés 
anyagi tárgyát elérhessük. Tehát ez utóbbi a cselek-
vés okát szolgálja s nem más, mint indító ok. 
Az anyagi tárgy, az obiectum materiale, mindig e 
kérdésre felel: mi t ; a formális pedig: miért, mily 
szemponttól indíttatva? «Ha szereted az orvosságot, 
példálódzik De Lugo, mivel egészséges lész tőle: az 
orvosság az obiectum materiale, az anyagi tárgy 
(mit szeretsz?); az egészség a formális tárgy: mivel 
kialakítja, informálja s felruházza az orvosságot, a 
mely magában nem indítaná meg az akaratot, de az 
egészség jóságával felruháztatván, mégis szeretetre 
bírja.» (De fide. Disp. 1. s. 1.) 

aj A szeretetnek «obiectum materiale»-ja első-
sorban, vagy mint Pesch a szeretetről szóló tracta-
tusában (Tom. VIII. sect. II. prop. 44. n. 601.) nevezi, 
fő tárgya, (obiectum formale quod.) : egyedül az Isten. 
Isten a mi célunk és így boldogságunk is, életünk-
nek végső oka s épen ezért szeretetünknek mindenek-
előtt és fölött való tárgya. S mivel célunk, követke-
zik, hogy hathatós akaratunkkal minden más teremt-

mény fölé kell helyeznünk. Ez az a pont, a melyen 
a mi szeretetünk, a theologicus Charitas, az isteni 
erény magaslatára emelkedik, különben csak erkölcsi 
erény maradna. «Minden erődből szeresd azt, ki 
téged teremtett» (Eccli. 7. 32.), buzdít az ószövetség 
s ugyancsak ezt követeli tőlünk szent János (I. 4. 
19.) : «Mi tehát szeressük az Istent, mert az Isten 
előbb szeretett minket»; ez édes Üdvözítőnk kijelen-
tése szerint a legfőbb és a legelső parancs : «Szeresd 
a te Uradat, I s tenedet . . . Ez a legnagyobb és első 
parancsolat» (Matth. 22. 37.) 

bj Istenen kívül szeretnünk kell másodsorban 
minden értelmes teremtményt, a mely a kegyelmet 
és az Isten dicsőségét elnyerheti. Bár űgy fejezzük 
ki magunkat, hogy «Istenen kívül, másodsorban» kell 
szeretnünk minden értelmes teremtményt, ebből még 
nem következik az, hogy e szeretet különbözik az 
Isten szeretetétől. Sőt tévedés volna azt hinni, hogy 
e két szeretet-tény két, egymástól elválasztott kategó-
riába tartozik. Korántsem ! Megengedjük, hogy a sze-
retet tárgya különbözik, de az indító ok egy és 
ugyanaz marad. «Ex una eademque caritate Deum 
proximumque diligimus, sed Deum propter Deum, 
nos autem et proximum propter Deum.» (Augustinus: 
De Trin. 8. 8.) Két obiectum szeretetünk tárgya, de 
a motívum a «propter Deum», «az Istenért», mind a 
kettőnél egy. 

Kiket kell már most szeretnünk «propter 
Deum ?» 

Mindenkit, a ki az Istent elnyerheti : tehát min-
magunkat és felebarátainkat. A «felebarát» fogalma 
alá tartoznak az angyalok, a szentek, a tisztítóhelyen 
szenvedő lelkek; e földön pedig minden ember, 
akár jóbará tunk legyen, akár ellenségünk. Szerete-
tünkből ki vannak véve az ördögök és az elkárho-
zott lelkek, mivel az Isten ellenségei s így az O vég-
telen dicsőségét nem szolgálhatják. Igazoljanak ben-
nünket szent Ágoston szavai : «Diligenda sunt ea 
sola, quae aut nobiscum societate quadam referun-
tur in Deum, sicut est homo vei angelus, aut ad 
nos relata, beneficio Dei per nos indigent, sicut est 
co rpus . . . Cum ergo quattuor sunt diligenda : unum, 
quod supra nos est; alteram, quod nos sumus; ter-
tium, quodjuxta nos est; quartum, quod infra nos 
est: de secundo et quarto nulla praecepta danda 
erant». (De doctr. christ. 1. i. c. 22.) 

cj Hátra van még, hogy megvilágítsuk azt a kér-
dést is, vájjon ugyanazon szeretettel kell-e szeretnünk 
felebarátainkat, mint a milyennel szeretjük az Istent? 
Az Isten ugyanis kétféle obiectuma szeretetünknek: 
t. i. mivel Őt, mint a legfőbb jót s önmagáért sze-
retjük, tehát úgy a tárgy, mint az indítóok egy. 
Ámde Isten, mint theologicus szeretetünknek indító 
oka, motívuma felebarátunk iránti charitásunknak 
is. S ez az a pont, a mely körül forog a felvetett kér-
dés. Mert ha a mi felebaráti szeretetünk és Isten 
között összekötő kapcsot találunk, akkor a feleba-
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rát szeretete is tulajdonképen Isten-szeretet, isteni 
erény lesz. 

A Szentírásnak több helye tanúskodik arról, 
hogy felebaráti szeretetünk theologicus erény. Az Úr 
Jézus azon parancsához, hogy az Istenszeretete az 
első és legnagyobb parancs (Matth. 22. 37.), hozzá-
teszi : «A második pedig hasonló ehhez : Szeressed 
felebarátodat, mint tennenmagadat». Ez a parancs 
pedig abban bírja hasonlóságát, hogy az Isten az 
összekötő kapocs közte s az előbbi között, Isten az 
indító oka. «Homo, fűzi e szavakhoz Knabenbauer 
biblikus megjegyzését, (In Matth. II. 269.), factus 
secundum similitudinem Dei, propter Deum diligi 
debet; diligenda est in eo imago ac similitudo Dei, 
quam animus habet naturaliter et ad quam altiore 
et eminentiore gradu supernaturaliter habendam a 
Deo vocatur». Veszely Géza. 

Vallás és művészet. 

Midőn a vallás és a művészet, névszerint a vallá-
sos művészet egymásra hatásáról kívánunk kissé ter-
jedelmesebb módon szólni, nagyon is aktuális kérdéssel 
foglalkozunk. A mai társadalom túlzottan világias, 
sőt egyenesen anyagelvű kora kétségtelen és sajno-
san nagyon is eltávolodott Krisztus tanításától ; ma-
gától értetődő tehát, ha minden eszközt felhasználunk 
arra, hogy az édes Jézus nyáját visszatereljük a szent 
akolba ; értve alatta az Anyaszentegyházat, az erős 
hitmegvallást, az igazi vallásosságot, a bátor meg-
győződést. Nap-nap után új meg új eszközökre buk-
kannak a vezető személyiségek, melyek segélyével 
intenzivebben dolgozhatnak a szent célért; felolva-
sások, missziótársulatok, a patronázs, kongregációk, 
mind a vallásos élet intenzívvé, lüktetővé tétele cél-
jából alakulnak. Bizonyos azonban, hogy semmi 
eszköz se csekély jelentőségű, ha a Legszentebbhez 
való visszavezérlésben porszemnyivel is hozzájárul 
és midőn mi eme eszközök közé az egyházi művé-
szetet is soroljuk, bizonyos, hogy nem méltatlant 
sorolunk be a többi közé. 

Tudott dolog az, hogy a tanítás, okulás, szem-
léltető módon közölve, mélyebb nyomot vág az 
emberi lélekben, mint a puszta szó, legyen az a leg-
közvetlenebb modorban is téve ; az ember ügy alko-
tódott meg, hogy a szemei által felvett hatások élén-
kebben izgatják az agyát, maradandóbb képet hagy-
nak benne, mint a többi érzékszervek által közvetí-
tettek. Valaminthogy a látás szervét nélkülöző 
benyomásai mindig is tökéletlenek maradnak, épen 
ezért következik, hogy szemlélés nélkül, ezen eszköz 
igénybevételének elkerülésével, csak határozatlan^ 
bizonytalan impressziókra tehetünk szert. Es miután 
az Egyház tanításainak ismerése nélkül igazi vallá-
sosság nem lehetséges: szükséges annak szemléltetővé 
tétele, közelebbi hozatala a hívőhöz, hogy így mint-

egy átsegítődjék azon útra, melyet az Ur Jézus az 
emberiségnek mutatott. 

De nemcsak a tanítás válik közvetlenebbé, 
szinte hozzánk közeiebbé ; de az azokból folyó magas 
gondolatok, eszmék, érzések mind nyernek erőben, 
közvetlenségben, ha — hogy úgy mondjam — lát-
hatjuk azokat. Mindezeket pedig a művészet cselekszi 
meg, hiszen tulajdonképeni célja épen a kedélyre, 
a szívre hatás, a honnan a nemes gondolatok, ma-
gasztos elhatározások fakadnak. 

Midőn az egyházi művészetnek eme nem kis 
jelentőségű fontosságot tulajdonítjuk, épen nem állít-
juk azt is, hogy nélküle el nem lehetünk soha. Hivő 
léleknek a szent tanítások is elégségesek. De az is 
igaz, hogy még ezeknek is hatalmas segítő, erősítő 
eszköze a vallásos mű, az abban való elmélyedés 
felemelő hatása. 

Nagy számmal vannak emberek, kiknek hite 
gyengébb alapon nyugszik, sőt az egészen elvilágia-
sodottak száma se csekély; nem nélkülözhetjük tehát 
visszahódító hadjáratunkban az egyházi művészete-
ket, azok igénybevételét. Hisz a katholicizmus első 
századaiban, sőt éveiben, mikor tán a legmélyebb, 
legtisztább és legáltalánosabb volt a vallásosság, már 
alkalmazták a vallásos műveket, tiszteltek egyesek-
ben szenteket és mindenkoron nagy jelentőséget kell, 
hogy tulajdonítottak nekik, mert minden korból marad-
tak ránk e fajta műalkotások, hirdetve koruknak mély 
bölcsességét is, melynek értelmében mindenütt el-
helyeztek és nem legfőkép dekoratív célzattal vallá-
sos műveket, templomban, de világi helyeken is. 

Nagyon természetes, hogy az egyes korok vallá-
sos közérzésének nívója szerint variál az illető korok 
egyházművészeti termékenysége mellett azok kvali-
tása is. Anyagiakban tűltengő (vagy csak bővelkedő)* 
tehát felszínes, élvhajhászó, szóval világias, a jelennek' 
a földnek élő korok vallásos művészete is magán 
viseli korának bélyegét, ha persze a művész is benne 
él a korában, annak légkörében, a mi pedig sajnos 
a leggyakoribb ténykörülmény. És az ilyen jegyben 
születő műalkotások is külsőségesekké lesznek, külső 
hatásokra törekszenek csupán és általában tartalmuk, 
felfogásmódjuk lealacsonyodik korukba, annak szelle-
mében alkotódván. 

Nem nehéz ezt példával is igazolni, tekintvén az 
egyes korok művészetét. A korai reneszánsz első 
korát, a földalatti katakombák mély vallásosságot, teljes 
odaadást kifejező naiv művészetét, a középső korszak 
aszketikus, teljesen lelki motívumokon alapuló fes-
tészetét, szobrászatát, majd az átmenetet, a lassú formá-
ciót a külsőbbségek felé; az elvilágiasodást, mely 
processus a reneszánsz idejében éri el tetőpontját, 
mikor is lejebb száll a mindennapi ember gondolat-
köréhez, kedély világához, el az új koron át a mai 
társadalomig, melynek művészete, értve a vallásos 
művészetet, szinte teljesen a külsőségek kultuszává 
alacsonyodott le. 
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Az a tény azonban, hogy vallásos művészet 
mindig is volt, bizonyítja annak szükségességét és ha 
egyes korokban lejebb is szállt arról az eszményi 
magaslatról, a hol egyesegyedül szolgálhatja a szent 
célt, a mindennapi élet közönséges, sokszor utcai 
kaoszába, hol az Istenemberből emberisten, máskor 
emberhős válik; ha a vallásos mű realisztikussá vál-
ván, tartalma röghöz tapad, nem száll, nem emel-
kedik a magasba, mert alacsonyban fogant : ekkor 
se a művészet a hibás, de az alkotók, a kor, mely-
nek levegőjében, megmételyezett légkörében fogant-
Mindenesetre más kérdés aztán, hogy használhatnak-e 
e művek vallásos miliőkben, mint áhitatkeltők és 
ha használtattak, sőt használják manapság az ilyene-
ket is, ennek legfőbb oka minden bizonnyal az, 
hogy valódi, céljuknak teljesen megfelelő művek 
csak kevés számmal alkotódnak és hogy a hivő 
lelkében azok is képesek mélyebb érzéseket felsza-
badítani, mert ők nem látják meg bennük a világi 
elemeket és beléjük láthatnak olyan motívumokat, 
melyek az ő kedélyükhöz, érzésvilágukhoz közel 
vannak, ők ilyeneket is tudnak tehát bennük meg-
látni. Világias gondolkodásuaknak azonban a vallás 
szempontjából segítők semmiesetre nem lehetnek, 
miután a művek maguk világiak. 

Kétségtelen tehát, hogy minden tekintetben vallá-
sos művekre van szükség, vallásos meggyőződésből 
fakadó művészetre, hogy magasztos céljának feleljen 
meg s ne csupán művészi szempontoknak. 

Korunk az átalakulások kora; mélyebb vallásos 
érzés kezd dominálni a társadalmakban, a melyet 
felszínre hoznak ; majd mindama eszközök, melyeket 
az illetékes körök méltónak találnak az alkalmazásra. 
Es e szent misszióból nem maradhat ki a vallásos 
művészet se, szerepet kell adni neki, tevékennyé kell 
tenni olyan értelemben, hogy élő kapocs gyanánt 
szerepeljen a hit és a hivő között, érzés, gondolat-
szállítókép a közönség lelkületébe, templomban és 
világi miliőben, mindenütt, a hol ember van, alkal-
mazni kell, hogy szem előtt lássa azokat a hivő a 
megpróbáltatás, a csalódás, a kísértés pillanatában 
és az esetben az édes Jézust és mennyei táborkarát, 
azok magasztos tanításait soha elfeledni nem fogja 
senki sem. Tanítani nem lehet folytonosan, szent-
beszédet se hallgathat a létért küzdeni kénytelen 
ember mindig, ha szüksége van rá, vagy ha a lelke 
ingadozik; a vallásos mű mindig előtte lehet, ha 
kívánja és ha a bűn hatalmába is kerítette, látván 
maga előtt a magasztos, isteni példát, tanítást, az 
Üdvözítő alázatos, jóságos arculatát, a szentek báto-
rítását : erőt nyer önkéntelenül a bűnbe esett ember 
a megjavulásra, a megszelidülésre. 

Ha a vallásos mű magas hivatásának megfelel, 
minden erőnkkel törekedjünk annak akcióba voná-
sára. Hány hitetlen tért meg egy-egy szentkép szem-
lélete, rá gyakorolt hatása következtében, milyen ben-
sőségessé teszi az a családi otthont; halandó, bűnös 

embernek milyen boldogító, ha a művész fantáziáján 
át is láthatja Azt és azokat képen legalább, a kiket 
majd csak a mennyben, vagy tán soha meglátni 
nem fog. Tállyay Zoltán dr. 

Hofbauer szent JÇelemen élete alkonyán. (xix.> 

Ú t o n a k ö z e l i m e g d i c s ő ü l é s f e l é . 
Világi dolgok történetírói, mikor az események 

folyásában fordulat áll be, azt szokták mondani: «alea 
iacta est», a kocka el van vetve, a sors így meg úgy 
döntött stb. Mi keresztények, magában véve, se vé-
letlent, se vak sorsot nem ismerünk. Isteni hitünk 
szerint az emberek cselekedeteit s egész életök fo-
lyását a mindentudó és jóságos isteni Gondviselés 
kormányzása alatt az ő szabad akaratuk intézi,1 de 
mint alárendelt tényező, a ki sokszor nem is sejti, 
mit határozott róla a kegyes isteni Gondviselés.2 

Tehát, hogy Hofbauer szent Kelemen atya életé-
ben fordulat állt be, vagyis az ő erkölcsi megsemmi-
sülésére törő üldözések viharos, elnyeléssel fenyegető 
tengere lecsendesedett és sajkája fölött kisütött a 
császári hatalom teljes kegyelmének és a mint látni 
fogjuk, szinte izzó pártfogásának a Napja, az a pápa 
és a császár beszélgetésén, illetve lelki érintkezésén 
átható isteni Gondviselés csodával határos műve 
volt; de érdemet rá Hofbauer atya maga szerzett, 
a ki mérhetetlen apostoli buzgóságának alkotásaival 
és szakadatlan szenvedéseivel, korában, a pápa Íté-
lete szerint, «az egyház oszlopa» lett.3 

A pápával végzett beszélgetés után Ferenc csá-
szár, mintha kicserélték volna, oly sajátságos, fájda-
lomból és lelkesedésből alakult hangulatban tért vissza 
lakására s ott két udvari papjának, Darnaut gyónta-
tónak és Jób udvari káplánnak nem győzte elbeszélni, 
a mi közte és a pápa közt Hofbauer atyára vonat-
kozólag történt. Előtérben hullámzott lelkében a fáj-
dalom a fölött, hogy Istennek ezt a kedves emberét, a 
papságnak ezt a díszét, az egyháznak, a pápa Ítélete 
szerint, ezt az oszlopos szent férfiát zaklatni, üldözni 
engedte. E mélységes fájdalmából megingathatatlan 
eltökélés támadt lelkében az iránt, hogy mulasztását 
jóvá teszi s a sok keserűséggel elhalmozott szent 
férfiúnak elégtételt, vigasztalást szolgáltat. Két udvari 
papjához intézett nyilatkozatának szavaiban a fájdalom 
bánatos hangja mellett, csakugyan erővel teljesen meg-
csendült a jólelkű fejedelem ajkain a császári elég-
tételadás megmásíthatatlan, mert Istentől keltett és 

1 «Cor hominis, olvassuk a Példb. könyvében, disponit 
viam suam ; sed Domini est dirigere gressus eius.» Prov. 
16, 9. 

2 «A Domino diriguntur gressus viri ; quis autem ho-
minum intelligere potest viam suam ?» Ibid. 20, 24. 

3 A látnoki szellemű Katharina Emmerich állítása szerint 
Isten minden időben fentartja az apostoli tizenkettes számot, 
vagyis minden korban támaszt tizenkét szent férfiút, kik ko-
rukban sajátságos módon válnak az egyház főoszlopaivá. 
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szentesített eltökélése is. «A jó Hofbauer atyát — 
így szólt papjaihoz — bántalmazták, neki fájdalmat 
okoztak. Ez nekem fáj. Csak tudnám, hogyan tegyem 
a neki okozott keserűséget jóvá?!»1 

Erre Darnaut, a ki már régi tisztelője volt Hof-
bauer atyának s a ki jól tudta, hogy neki legfőbb 
vágya szerzetes rendjének Ausztriában való meg-
gyökereztetése, a következő tanácsot adta a császár-
nak : «Hofbauer atyának, úgymond, csak egy kíván-
sága van, az, hogy kongregációját Ausztria befogadja. 
Ha felséged ezt az egy kívánságát kegyes lesz telje-
síteni, ő teljesen meg lesz elégedve».2 

Evvel a tájékoztatással a Hofbauer atya iránt 
mindenre kész fejedelem lelke teljes útbaigazítást 
nyert a teendőkre nézve. S a tájékoztatás ugyan 
ember ajkáról fakadt, de magától Istentől szárma-
zott,3 a ki hűséges szolgájának szenvedéseit megelé-
gelte s már itt a földön vigasztalásaival megjutal-
mazni határozta. 

így állt Hofbauer atya megvigasztalása előkészí-
tésének az ügye, midőn Ferenc császár 1919 április 
hó 26-án Rómából Nápolyba utazott. Nápolyban, 
Liguori szent Alfonz, a redemtorista rend alapítójá-
nak szülővárosában, bizonyára nem mulasztotta el 
az érdeklődés legmagasabb fokára buzdult fejedelem 
további tájékozódást szerezni a rendalapitóról és az 
ő űj szerzetes rendjéről. Az eredménye ezeknek az 
ujabb tájékozódásoknak megnyilatkozásában oly fel-
tűnő volt, hogy a császár be sem tudta várni a haza-
érkezést ; tüstént ott Nápolyban levelet íratott Bécsbe, 
rendelettel az iránt, hogy Hofbauer atya terjessze fel 
kongregációjának alapszabályait s nyilatkozzék az 
iránt is, hogyan lehetne a nápolyi szent Alfonz szer-
zetét a monarchiában megtelepíteni. 

íme tehát, ha valaha és valahol, Hofbauer szent 
Kelemen atya életében bizonyosodott meg szent Pál 
apostol tanításának igazsága, «hogy az Istent szere-
tőknek minden (még és pedig kiváltképpen a szen-
vedés is) javokra szolgál»,4 hogyha a szenvedések 
alatt hitökben s Istenbe vetett bizodalmukban meg 

1 Man hat ihm wehgetan, dem guten P. Hofbauer. Das 
tut mir leid. — Wenn ich nur wüszte, wie ich ihm den an-
getanen Kummer wieder gutmachen könnte. Innerkofler, 
779. 1. 

2 Innerkofler, 779. 1. 
8 Damit (Darnaut útbaigazításával) hatte Gott endlich 

das erlösende Wort sprechen lassen. Haringer, 340. Summa-
rium, 275 és 351. 

4 «So hatten gerade die Machinationen seiner Feinde, — 
írja szentünk legújabb rendi életrajzirója, — den Heiligen 
zum Siege geführt. Was alle seine Anstrengungen, was sein 
fünfunddreiszigjäliriges Harren, Arbeiten, Dulden und Sorgen 
nicht zuwege brachte, brachte die Verfolgung zustande. War 
es ein Zeichen der kulturhistorischen Bedeutung unseres 
Heiligen, dasz die göttliche Vorsehung schlieszlich für ihn 
und seine Pläne selbst die höchsten Gewalten der Erde, den 
Papst und den Kaiser, ins Vordertretfen stellte ?» Inner-
kofler, 780. 1. 

nem tántorodnak, hanem a béketűrésben, Istenhez 
hasonlóan, állhatosak maradnak.1 

Képzelhetni az örömet, mely szentünk szivét el-
árasztotta, mikor neki a császári felszólítást tudtul 
adták. Ha valaki, ő volt képes a váratlan fordulat-
ban Isten ujját meglátni s az isteni kegyelem nagy-
ságához mért hálaadásra a kötelességet meg- és át-
érezni. Mintha csak hallanánk a szent aggastyánt 
lelkében felsóhajtani: «Az Úrtól lett ez a dolog és 
csodálatos a mi szemeinkben»!2 

A felszólítás vétele után szentünk azonnal mun-
kához látott. Emlékiratot fogalmazott, mely a szent 
férfiú Istentől sugallt okosságának igazi remek-
műve. Az ő kongregációjának tudvalevőleg egyik főfog-
lalkozása népmissziókat tartani. Ámde a jozefinizmus 
rendszerében missziók tartása tilos dolog vala. Maga 
a «misszió» szó a bürokracia emberei előtt oly 
gyűlöletes dolog volt, hogy annak puszta említése 
maga meghiúsíthatta volna az emlékirat célját. Azért 
a szent férfiú a kongregáció e célját körülírással s 
általában azzal a kijelentéssel jellegezte, hogy a 
kongregáció főleg a tudatlanok s a lelki segítségre 
szorultak oktatásával és tanításával foglalkozik, hogy 
így az egyháznak és államnak jó szolgálatokat 
tehessen.3 

Nem sokára hazaérkezett Ferenc császár Olasz-
országból és Hofbauer atyát csakhamar külön kihall-
gatásra hivatta magához. Személyes látásból a feje-

1 Róm. 8. 28. 
2 Azt a gondolatot, hogy a béketűrés (patientia) kivá-

lóan Isten tulajdonsága, szent Cyprián fejtette ki a szent 
atyák közt legtüzetesebben «De bono patientiae» cimű 
könyvében (Opera rec. Maurinae, ed. 2. Venet. 1758. col. 
579. et ss.) Lehetetlen itt a szent vértanú-püspök egész fej-
tegetését az isteni béketürésről átirni. Halljuk belőle csak 
az itt következő részletet, mely azt fejti ki, mi értelemben 
közös tulajdonsága a béketűrés Istennek és a nagylelkű 
embereknek. «Nos autem, úgymond, fratres dilectissimi, 
qui philosophi non verbis sed factis sumus, nec vestitu 
sapientiam sed veritate praeferimus, qui virtutum con-
scientiam magis quam iactantiam novimus, qui non loquimur 
magna sed vivimus, quasi servi et cultores Dei, patientiam, 
quam magisteriis coelestibus discimus, obsequiis spiritalibus 
praebeamus. Est enim nobis cum Deo virtus ista communis. 
Inde patientia incipit, inde claritas eius et dignitas caput 
sumit. Origo et magnitúdó patientiae Deo auctore procedit. 
Diligenda res homini quae Deo cara est. Bonum quod amat 
(homo), maiestas divina commendat. Si dominus nobis et 
pater Deus est, sectemur patientiam domini pariter et 
patris : quia et servos oportet esse obsequentes, et fdios 
non decet esse dégénérés.» Hogy fogalmunk legyen Isten 
béketüréséről, gondoljuk csak el, mit, kitől és hogyan tűr — 0. 

3 Sz. Márk, 12, 11. — Hofbauer atyán, az Ur Jézus kűsé-
ges követőjén, szintén megbizonyosodott az, a mi az Üdvözítő-
ről volt megjövendölve : «Lapidem, quem reprobaverunt aedifi-
cantes, hic factus est caput anguli.» (Ps. 117, 22. Izai. 28, 16.) 
Ausztria jozefinus építőmesterei Hofbauer atyát félre akarták 
dobni, mint haszontalan rossz épületanyagot. De az isteni 
Gondviselés úgy fordított a dolgon, hogy a szent férfiú, az ő 
romlatlan, az ő ép katholikus szellemével, alapköve legyen a 
Habsburgok országai katholikus megújhodásának épületében. 
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delem a szent férfiút aligha ismerte még odáig. Most 
egyszerre alkalma nyilt szemtől-szembe állni vele és 
sajátságos, magasztos komolyságból és gyermekded 
derültségből alakult egyéni megjelenésének varázsá-
val, mely eddig mindenkit meghódított, közvetetlenül 
érintkezni. A hatás a császárra egy szempillantás 
alatt bekövetkezett. Nemcsak megmaradt abbeli szán-
déka s illetve Ígérete mellett, hogy a szent férfiú 
kongregációját pártfogása alá veszi, hanem ezenfelül 
felszólította Hofbauer atyát, hogy csak bátran, még 
ujabb kegy iránt is terjeszthet elő kérelmet. 

Van Bécs belvárosában, a Duna felé hajló domb-
orom szélén egy gyönyörű gótikus templom, csodá-
latosan szép hétszögletű gótstilű toronnyal. «Maria 
am Gestade» vagy «Mariastiegen» a neve, mert Mária 
tiszteletére van szentelve. Ez a templom a vele kap-
csolatos épülettömbbel együtt (drei Passauerhöfe) va-
laha a passaui püspöki helytartó (Oflicialat) szék-
helye volt. II. József császár 1784-ben fölállítván a 
linzi és a sankt-pölteni egyházmegyéket, megszüntette 
a passaui helytartóságot s a templomot a hozzá tar-
tozó épületekkel — enyhén szólva — a császári 
kincstár tulajdonába tette át. A templomot becsukták 
s értékes fölszereléseit elkobozták. 1809-ben a fran-
ciák raktárul és istállóul használták a templomot. 
Eerenc császár 1817-ben kiadta a rendeletet, hogy 
a templomot kitisztítani és restaurálni kell, hogy 
benne a felség szándéka szerint — szlávajkú bécsi 
lakosok számára istentiszteletet lehessen tartani. 
A templom kijavítása 1819-ben éppen végéhez köze-
ledett. Hofbauer atyának — mert bizonyára már 
sokszor forgatta fejében a gondolatot — ez a tem-
plom jutott eszébe s a császár egyenes felszólítására 
ujabb kegy gyanánt ennek a templomnak átadását 
kérte kongregációja számára, megtoldva kérését azzal 
az ígérettel, hogy a kegy megnyerése esetében ő és 
kongregációja ebben a templombau a németajkú 
hiveké mellett a csehajkuak lelki gondozását is ma-
gára fogja vállalni minden alapítvány nélkül.1 

Szentünk kérése a császárt nemcsak kellemesen 
lepte meg, de azonnal meg is hódította. 

Időközben, 1819. október 29-én, elérkezett az 
ideje annak, hogy Hofbauer atya emlékiratát elké-
szítvén, a felségnél benyújthatta. A császár, mivel 
már teljes hajlandóságával Hofbauer atya részén 
volt, ismervén egyházi ügyekben a jozefinus hivatalos 
eljárások akadékoskodását és huzavonáját, Hofbauer 
atya emlékiratát megfelelő rendkívüli bizottságnak 
adta ki véleményadás céljából. A bizottság tagjaivá 
Hohenwart gróf érseket, dr. Érint udvari plébánost 
és Stifft báró államtanácsos magánorvosát nevezte 
ki. Jobb kezekbe szentünk emlékirata valóban nem 
kerülhetett volna. Mind a három férfiú legteljesebb 
bizalmát birta a fejedelemnek és egyúttal mind-

1 Innerkofler, 780. 1. 
3 Innerkofler, 780—781. 1. 

hárman barátjai és nagy tisztelői voltak Hofbauer 
atyának. 

Hanem azért a dolog még sem ment oly könnyen 
és gyorsan, mint a hogy a bizottság kedvező össze-
állításából következtetni lehetett. Egy kortárs, dr. 
Pajalich, redemtorista rendi jelölt, szentünk bizalmasa, 
megmondja az okot: «nehéz volt az új intézményt 
(szerzetes-rendet) a fennálló törvényekkel összhang-
zásba hozni».1 

A Hofbauer atyja felé fordult császári kegynek 
csakhamar hire futott Bécs városában s ez a hír 
serény tevékenységre és buzgóságra serkentette a 
szent férfiúnak valamint tisztelőit és barátait, úgy 
egyúttal ellenségeit is. Pajalich dr., a kortárs, a ke-
délyeknek ezt a hullámzását s az érdekeknek ezt a 
küzdelmét következőképpen írja le: «Hofbauer atya 
minden gyónógyermeke és tanítványa, de a többi 
hivek is mindannyian, kik a szentséges szent Meg-
váltóról nevezett kongregáció letelepítését óhajtották, 
a melynek legkiválóbb harcosát Hofbauer atya sze-
mélyében tisztelték, a felsőbbség tanácskozásai alatt 
azzal foglalkoztak, hogy az ügy lendítéséhez vala-
mivel hozzájáruljanak: egyrészök azzal, hogy az 
intézet javára a lehető legkedvezőbb tanúságokat 
vetették latba, valamennyien pedig buzgó imával, 
hogy a Mindenható világosítsa föl a fejedelem elmé-
ét s akaratát kegyelmével hathatósan indítsa oda, 

hogy a kongregációt fogadja be és Bécsben végle-
gesen engedje téli foglalni. De a rosszakaratú em-
berek sem tették le fegyvereiket az új szerzetes-
renddel szemben. Igaz, hogy némileg már szégyent 
vallottak és megaláztattak s azért nem is merlek 
már egészen nyíltan s a régi eltökéltséggel a tanács-
kozás alatt levő ügyben föllépni. Azonban, habár 
nem mertek nyíltan föllépni, minden reményt még-
sem vesztettek el és tudták s megtalálták a módját 
annak, hogy legalább részben célt érjenek. Alattom-
ban ugyanis mindent elkövettek, hogy az ügy me-
netét, a mennyire tőlük függött, megakadályozzák, 
föltartóztassák s ezalatt különféle ürügyek alatt a 
melegen érdeklődők lelkében egy neme a lehűlésnek 
következzék be, mialatt ők azl remélték, hogy valami 
majd közbe fog jönni, a mi az új szerzetre nézve 
készülő terveket haladásukban megállítja».2 A jó 
dolgok megvalósítása íme ilyen nehézségekkel szokott 
járni. Breznai] Béla dr. 

1 «Man kann nicht leugnen, dasz die Angelegenheit 
trotzdem (a császár és a bizottság kedvező hangulata dacára) 
ob der besonderen Umstände äuszerst verwickelt war, und 
viele Zeit war notwendig, um dieses neue Institut mit den 
gellenden Gesetzen in Einklang zu bringen.» Id. in. §. 114. 
Az igazat megvallva, összhangbahozásról itt tulajdonképpen 
nem is lehetett szó, mert hiszen az a szellem, melyet Hof-
bauer atya és az ő kongregációja képviselt, homlokegyenest 
ellenkezett a jozefinus valláspolitikai rendszerrel. Itt tehát 
másról volt a szó : a jozefinista rendszer megbontásáról. 
S ez okozott a jozefinistáknak — nehézséget. 

2 I. h. V. ö. Innerkofler, 782. 
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A keresztények munka ét ete JMagy Constan-
tinus előtt. (x.) 

Az őskeresztények gazdasági életéből még a 
következőket említjük föl. 

Gazdasági intézőkről és kezelőtisztekről is hallunk 
(már Jézus is beszél rólok Lc. 8, 3). Tertullianus említi 
Proculus Torpacion keresztényről, aki Sept. Severust 
meggyógyította, hogy Evhodusnak procuratora volt (Ad 
Scap. 4). Eusebius szerint Ischyrion vértanú egy ható-
sági személy felbérelt procuratora volt (Eus. H. E. VI, 42, 
1 : 610). Cyprianus fájdalommal írja, hogy sokan a 
püspökök közül divina procuratione contempta pro-
curatores regum saecularium lesznek, kereskednek, 
pénzt keresnek, telkekre vadásznak és uzsorát űznek 
(De laps. 6; KE 146). Cyprianus vértanúsága után 
ad areas Macrobii Candidiani procuratoris, quae sunt 
in via Mappaliensi juxta piscinas, temettetett el (Acta 
s. Cypr.; GAM 127). Bonifacius vértanú rabszol-
gája volt Aglaenak, a ki őt később ereklyékért a 
Keletre küldte; az előkelő hölgynek 73 procuratora 
volt, a kik birtokait kezelték s közülök első Boni-
facius volt (BAM 325 k.). Fortunatusnak feliratát 
már fönnebb láttuk, mint egyetlen karthagói feliratot, 
melyen állás van jelezve; ő is procurator fundi volt 
s talán még ebbe a korba tartozik. Van még egy 
sarkophag-feliratunk 217-ből, melyet általában ke-
reszténynek minősítenek s a mely egy császári ka-
marásnak, procuratornak, sőt katonának emlékét őrzi. 
Szövege kellően kiegészítve ez : M. Aurelio Augg. 
lib(erto) Proseneti a cubiculo Aug(usti), proc(uratori) 
thesaurorum, proc(uratori) patrimonii, proc(uratori) 
munerum, proc(uratori) vinorum, ordinato a divo 
Commodo in castrense, patrono piissimo liberti be-
nemerenti sarcophagum de suo adornaverunt ; jobb 
oldalt: Prosenes receptus ad deum (die) V non-(as) 
Sa . . . me in Cephalle? > nia Praesente et Extri-
cato II. regrediens in urbe ab expeditionibus scri-
psit Aurelius lib(ertus). Prosenes tehát császári kama-
rás, főruhatáros, a császári házi vagyon kezelője, a 
gladiatori játékok intézője, pincemester és valamiféle 
katona volt.1 

Hogy a keresztények alkalmas viszonyok közt 
szőlőtermeléssel is foglalkoztak, bizonyossá teszi Jézus 
példabeszédein kívül, melyekben a szőlő, szőlőtőke, 
szőlővessző, vincellér, prés, bor stb. oly gyakran sze-
repelnek, az a tény, hogy a keresztény liturgiához 
borra volt szükség, s hogy a szent áldozás két 
szin alatt történvén, a borból a mainál nagyobb 
mennyiség kívántatott. Papias egy töredéke, melyet 
Irenaeus (Adv. haer. V, 33, 3—4; FPA 125.) tartott 
fönn, a chiliasta szép jövőt csodás gabonatermés mel-
lett csodás szőlőterméssel vázolja. Hermas földjein 
szőlő is volt (Sim. II.) és képes beszédei közül 

1 Corp. Inscr. Lat. VI. 8498. — Diehl. Lat. chr. Inscript. 
Bonn. 1908. 109. sz. — KA 206. 

kettőnek is tárgya a szőlő (Sim. II. és V FPA 
187 k., 191 k ) A szőlő, szőlőművelés, szüret stb. igen 
gyakori tárgy a katakombák festményein (KA 309. 
321, 497). Julius Africanus tanácsát a bor megsa-
vanyodása ellen már hallottuk. Cyprianus egyik mű-
vének bevezetésében a szinteret egy kertnek szőlő-
lugasába, az időt szüretre teszi: ub i . . . vineam porti-
cum frondea tecta fecerunt. (Ad Donát. 1.) A cirtai 
egyház tricliniumában talált «dolia 4 et orcae 6» 
bizonyosan részben bor tartására szolgáltak és céljuk 
lehetett nemcsak az istentisztelet, hanem a szeretet-
lakomák szükségleteinek kielégítése is (Gesta ap. 
Zenoph. 2: GAM 190.) 

Ami a kertészetet illeti, Cyprianus kertjeiről már 
szólottunk ; Alex. Kelemen axp(D|j.aT£tç c. művét mű-
kert helyett inkább egy hegyhez hasonlítja, melynek 
ciprusai, platánjai, babérfái stb. közé alma-, olaj- és 
fügefák vannak ültetve (Strom. VII., 18), Methodios 
az ő oufj.7ióawv-ját Arete szép kertjeiben helyezi el. 
A vértanúi aktákban három kertészre bukkanunk. 
Az egyik Konon, a ki mint öreg ember a magydusi 
(Pamphilia) császári kertekben volt alkalmazva és 
magát Názáretből valónak, sőt Jézus rokonának val-
lotta; vértanúságot szenvedett Decius alatt a görög 
menaeák szerint. Az aktát egy athoshegyi kézirat 
alapján Papadopulos-Kerameus 1898-ban adta ki. 
(GAM 129 k.) A másik Serenus, a ki Sirmiumban 
Maximianus alatt szenvedett vértanúságot : hortum 
colere coepit, ut inde vitám suam transigeret, eo quod 
aliam artem non nosset; plebejus hortulanus (BAM 
517 k.; KAL 244 hajlandó az aktát hitelesnek el-
fogadni). A harmadik a sinopei Phocas, kinek idejét 
nem ismerjük: professione hortulanus; ei erat horti 
cultura, quem ibi ante portám civitatis in isthmi ostio 
possidetis, diligenter colebat (a IV. században élt ama-
seai Asterius beszéde: BAM 578 k.). 

Az állattenyésztés, a pásztorélet részben kapcso-
latos a földműveléssel s az erre nézve fönnebb kö-
zöltekben benfoglaltatik. A keresztények szivében ez 
a foglalkozás kedves emlékeket idézett föl : Mária 
Jézust jászolba fektette (Lc. 2, 7), Jézus első tisztelői 
pásztorok voltak (Lc. 2, 8 k.), Jézus magát pásztor-
nak mondotta és az egyházi elüljárók Jézus beszé-
dének nyomain szintén pásztoroknak neveztettek. 
A Didaché (13 f.) tizedet rendel a szarvasmarhákból 
és birkákból, tehát a keresztényeknél ezt a foglal-
kozást föltételezi. Hermasnak a kinyilatkoztató angyal 
pásztor képében jelenik meg, hátán fehér kecskebőr-
rel, vállán tarisznyával, kezében bottal (Vis. V, 1 ; 
FPA 163) ; az egyik hasonlata két pásztorról és két 
nyájról szól (Sim. VI.; FPA 196 k.). Perpetua és 
Felicitas Aktáiban az egyik látomásban szerepel egy 
nagy, ősz és bárányait becéző pásztor. (4. f. : GAM 
68.) Aberkios és Alexander stéléi az emlék alatt nyug-
vókat a szűzies pásztor tanítványainak mondják. (R. 
Fl. III. 36—42.) A jó pásztor képe uralkodik a kata-
kombákban, sőt legrégibb ker. szobrunk is ezt ábrá-
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zolja (KA 356.513.) Lívia Primitivának valószínűleg 
a II. századba fölmenő sarkophagján (Louvre, a leg-
régibb ker. sarkophag) szintén a jó pásztor látható.1  

Julius Africanus a xeoxoí-ban az állattenyésztésről is 
irt, mint a cIrauaxpixá két könyve, mely használta, 
mutatja (BAL II. 225; KAL 156.). Már Justinos (Diai. 
c. Tryph. 117; KE 38) mondja, hogy a kereszténység 
a sátorlakó nomádok közt is elterjedt, a kik bar-
maikat legeltetik. A kereszténység földrajzi elterje-
désének történetéből más adatokkal is igazolható, 
hogy bizonyos helyeken a keresztények leginkább 
ezzel foglalkoztak. A vértanúk közt csak egy pász-
tort találtam és pedig a III. század második felében 
Mamast, akiről Naz. Gergely (orat. 43) és Basilios 
(hom. 26) mondtak beszédeket (RAM 306.). 

Itt tudom legalkalmasabban elhelyezni a halá-
szatot. Egyéni példát nem tudtam ugyan rá találni, 
de mivel a kereszténység első elterjedése jórészt a 
tengerparton történt, bizonyos, hogy követői között 
sok halász lehetett, a kiknek mesterségük azonos volt 
az apostolok egy részének mesterségével s a kiknek 
hízeleghetett, hogy a velők kapcsolatos fogalmak oly 
nagy szerepet játszottak a kereszténységben. Halászat 
jelképezte az apostolok új hivatását is (Lc. 5, 10); a 
csodás kenyérszaporításoknál mindig a hal is szere-
pelt; halászat közben mondta Jézus sok szép példa-
beszédét; a hálóról példabeszédet szőtt; néha apos-
tolainak halászatot parancsolt (Lc 5, 4; Jo 21, 6); 
halban találta meg Péter a Jézus és maga helyett 
fizetendő adópénzt; halászat után tette Pétert az 
egyház fejévé stb. A San Callisto keresztelési jele-
neteiben s az ú. il. szentségkápolnákban halászok 
láthatók; hal szerepel az étkezési csodák ábrázolá-
sánál (KA 293 k.). A hal, mint görög akrostichon, 
Jézust jelenti, sőt a keresztség révén a keresztényeket 
is (alex. Ivel. Paed. III, 1 ; Orig. Comm. in Mt., Migne 
P. Gr. 13, 1120; Tert. De bapt. 1.). Alex. Kelemen 
még időiiző szórakozásnak is ajánlja a halászatot, 
ámbár nemesebb halászatnak tekinti az emberek 
fogását (Paed. III., 10) ; a Paedagogus végén Krisz-
tusra írt himnuszában Jézus mint halász is szerepel : 
piscator hominum, qui salvi fiunt: pelagi vitii pisces 
castos unda ex infesta dulci vita inescans (KE 78—79). 
Az Aberkiosfelirat a kenyér és bor mellett a tiszta 
halról is beszél, melyet a szeplőtelen Szűz fogott 
(RF1 III. 40—41); az autuni lelet (titulus Pectorii) 
pedig nemcsak első öt sorában adja az akros-

tichont, hanem a keresztényeket a mennyei hal isteni 
nemzetségének is nevezi és azt mondja, hogy a 
mennyei halat tenyerükön tartják (KE 134.). Az előbbi 
föltétlenül a III. század elejéről való; az utóbbit de 
Rossi a III. század első felébe helyezte ; mások (Kauf-
mann) az Y-be, egyesek a VII-be. 

Az állaltenyésztésről és a halászatról szóló fej-
tegetések arra intenek, hogy e téren sohase feled-

1 Diet. Apol. 19U9. Catacombes-cikk Allardtól 481. 1. 

kezzünk meg tudásunknak erősen töredékes és ötle-
tes voltáról. 

A házimunkákkal elvétve már találkoztunk. A ház 
rendbentartását kívánja Pál (I. Tim. 3, 4. 5. 12; 5, 
4.8. 11. Tit. 2, 5.) A Péter által feltámasztott Tabitha 
(Dorcas) házánál a szegények mutogatják a ruhákat, 
melyeket nekik a meghalt készített. Az apokryphok-
ban Mária függönyt sző a templom számára, Erzsé-
bet pedig fon (Protev. Jac. ; HNA 58). Római Kele-
men I. levelében a korinthusiak dicséretet kapnak, 
mert asszonyaikat házi munkára utalták (I. Clem. 1 ; 
FPA 33.). Tatianus szerint a ker. szüzek a guzsaly mel-
lett szebben énekelnek, mint Sappho (Orat. 33.). Alex. 
Kelemen műveltekhez ír, tehát nála a munka inkább 
csak a vallási kötelesség és a tisztességes szórakozás 
szempontjából jön figyelembe. Sajnálkozik, hogy a 
cicomázkodó hölgyek elhanyagolják a szövést és fo-
nást, a női munkákat, a ház kezelését és őrzését 
(Paed. III., 4) ; később ismét szövésre és fonásra, a 
pistrinumba (malom és sütőhely), ételkészítésre, ital-
nyujtásra, a szőnyegek takarítására utalja őket (u. o. 
III., 10) ; a férfiaknak ajánlja az ásást, a földműves 
munkát, a vízhordást, favágást, önmaguk öltöztetését, 
mosását és kenését (III, 10.). A keresztény rabszol-
gákról szólva, ezt az oldalt már általánosságban érin-
tettük. Az Apóst. Didascalia (3. fej.) a nők elé tartja 
a Példabeszédek erős asszonyának példáját az ő házi 
munkáival. Rhode szolgáló (Act. Ap. 12, 13), ki Pé-
ternek kaput nyitott, talán ajtónálló volt. Blandina 
Lyonban szolgálója volt egy keresztény nőnek (Eus. 
H. E. V, 1, 18 : 408) ; Potamiaenát a Hist. Laus. 3. 
ancillának mondja (RAM 171); ez talán azonos azzal 
a Potamiaenával, a kiről Eus. H. E. VI. 5 : 530 ír, 
ámbár amott Decius, itt Maximinus ideje említtetik. 
Caracallának dajkája keresztény volt : lacte christiano 
educatus (Tert. Ad Scap. 4.). Nem tudjuk, hogy a 
dajka, a ki egy kis leányt hatóság elé vitt, a hol 
ennek a pogány áldozati lakomából való borba már-
tott kenyeret adtak, keresztény volt-e. Mikor az anya 
a gyermeket a keresztény istentiszteleten a szent vért 
kínáló diakónus elé vitte, a gyermek elfordította fejét 
(Cypr. De laps. 25.). Az, hogy a keresztény isten-
tiszteleteken már az anya szerepel, nem bizonyí-
ték, hiszen a dajka bukott volt, ha keresztény volt; 
Cyprianus továbbá ugyanazon művében keresztény 
szülőket is vádol azzal, hogy gyermekeikkel hason-
lóan tettek. Damasus feliratában (Insr. chr. urbis 
Bomae II., 45.) szent Ágnesnek dajkájáról is szó van. 
A Tamásakták szerint Marcia, Mygdonia dajkája, úr-
nőjével együtt megtér (HNA 527. k.). 

2. Mesterségek. Mesteremberekről és kézműve-
sekről általában, közelebbi meghatározás nélkül gyak-
ran esik szó a régi keresztény forrásokban. Már a 
Didaché (12. f.) elrendeli, hogy a vándor mesterem-
ber (T£/_víxrjc), ha meg akar telepedni, dolgozzék s 
egyék; ha nincs mestersége (XÉXVT)), máskép kell róla 
gondoskodni, hogy ne lustálkodjék, mert különben 
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irtózni kell tőle, hiszen nyerészkedni akar keresz-
ténységével (RF1. I., 24.). Athenagoras tanulatlan és 
aggastyán keresztények mellett kézművesekre is hivat-
kozik (yeipczéyyo!,'.. Legat. 11). Justinos szerint Krisztus 
nemcsak philosophusokat, hanem tanulatlanokat és 
mesterembereket (XE'Poxeyyoa) is hitt meg (Apol. II., 
10. RF1 II 99.). Minucius Felix Octaviusában a po-
gány Caecilius szemökre lobbantja a keresztények-
nek, hogy piszkos mesterségeket űznek (artium etiam 
sordidarum, Octav. 5). Alex. Kelemen szerint reggel 
korán fel kell kelnie a kereszténynek és egyiknek 
irodalommal, a másiknak mesterséggel (xé'/vTj), a nők-
nek fonással kell foglalkozniok (Paed. II, 9.). Tertul-
lianus szerint bármely keresztény mesterember (opí-
fex) megleli Istent, ámbár Plato szerint nehezen talál-
ható meg (Apol. 46) ; azonkívül különféle mesterem-
bereket említ, még bálványkészítőket is a kereszté-
nyek között (De idololatr. 3. 5. 6.). Az Apóst. Dida-
scalia (22. fej.) előírja, hogy a gyermekeket mester-
ségre kell tanítani. A Horn. Clem. ep. Clem. 8. szerint 
a mesterember számára munkáról kell gondoskodni. 
A cirtai kihallgatásnál Victor magát artifexnek vallja. 
(Gesta apud Zenophilum c. 11., GAM 198.) 

Az egyes mesterségekről el egészen a különféle 
művészetekig a következő adatokkal szolgálok. 

Krisztus maga faber volt és ezt az őskeresztény 
irodalom közelebbről mint ácsmesterséget határozta 
meg. A Tamásakták szerint Tamás ács, hajóács volt 
(HNA 481, 486.). Pachomius, mikor korszakunk vé-
gén Pispirbe és a környező helyekre visszavonult, 
szintén ácsmesterséget űzött, de emellett mint kőmű-
ves és kúttisztító is dolgozott.1 Pál szíjgyártó volt; 
Aquila és Prisca szintén ezzel foglalkoztak (Act. Ap. 
18, 3.). Mások, mint láttuk, szőnyegkészítőnek gon-
dolták; hogy ez a mesterség is a Keleten sok ke-
resztényt foglalkoztatott, ezen ipar nagy elterjedésé-
ből következtethetjük; erre mutatna esetleg az is, 
hogy alex. Kelemen és Origenes egy-egy mukájuknak 
a szőnyeg (axpwjxaxetç) címet adták és a szőnyeg a 
keleti házaknál oly fontos cikk volt, hogy alex. Ke-
lemen el nem mulasztja a nők napi munkájánál a 
szőnyegek tisztítását is felhozni. Egyesek abból, hogy 
Colossá a Lykus-völgyben feküdt, mely gyapjúipará-
ról hires volt, arra következtetnek, hogy a gazdag 
Philemon, kinek rabszolgáját Pál visszaküldte, gyapjú-
gyáros volt,2 ez a következtetés azonban elég gyönge 
alapon nyugszik Philemonra magára nézve, de nem 
általában a Colossäbeliekre nézve. Pál eredeti mes-
terségéhez talán legközelebb áll az a Simon, kinél 
Péter Joppéban lakott és a ki jSopaeùç-nek, vagyis 
tímárnak mondatik (Act. Ap. 9, 43), valamint az 
egyik monarchianus Theodotos, kinek mestersége 
ő axuxEÙç (Eus. H. E. V., 28, 6 : 502), ami bőrgyárost, 

1 Dufourcq. Hist, de 1' Egl. du lit. au XI. siècle. Paris. 
1910. 131. 

2 Steinmann, Sklavenlos etc. 1910. 54, 68. 

szíjgyártót, esetleg cipészt is jelent. A kallós vagy 
ványoló mesterség is elég elterjedt lehetett a ke-
resztények között. Már Hermas Pastorában talá-
lunk egy példálózást ezzel a mesterséggel. (Sim. IX. 
32; FPA 235.) A cirtai egyházban Victor fullo pénzt 
adott a püspöknek, hogy presbyterré tegye. (Gesta 
apud Zenoph. 3; GAM 192.). A Martyrologium Hieron. 
két kézirata a salonai Anastasius vértanúról meg-
jegyzi: hic fullo fuit (AP. III. 256.). A Pál által 
megtérített Lydia thyatirai biborkereskedő volt (Act. 
Ap. 16, 14.). Dorotheus Diocletianus idejében a csá-
szári biborgyár vezetője volt Tyrusban (Eus. H. E. 
VII., 32, 3:718.). Hogy Alexander rézműves, a ki Pál-
nak sok bajt okozott, keresztény volt-e, aligha lehet 
eldönteni (II. Tim. 4, 14.). Alexander szénégető ké-
sőbb komanai püspök lett (Greg. Nyss. Vita s. Greg. 
Thaumaturgi, AP II. 432; RAM 34.). Domitilla kata-
kombájában egy felirat így szól: Artifex artis tessel-
lariae lusoriae (játékjegyek csontból vagy elefántcsont-
ból : Kraus, Roma sotteranea, 1873., 445.). Az apo-
krifok is engednek némi kalászatot. Jeromos (in Mt. 12, 
13) említi, hogy az ú. n. Héberek evangéliumában (quo 
utuntur Nazareni et Ebionitae) a Krisztus által meg-
gyógyított elszáradt kezű ember voltaképen kőmű-
ves (caementarius) gyanánt van feltüntetve, a ki igy 
szól: caementarius eram, manibus victum quaeritans! 
precor te Jesu, ut mihi restituas sanitatem, ne tur-
piter mendicem cibos (Klostermann, Apokrypha II. 
Evangelien. Bonn. 1910., 6; HNA 19.) Ez világot vet 
az akkori keresztények gondolkodására és munka-
becsülésére. Láttuk már, hogy az apokrif Tamás-
akták szerint Jézus Tamás apostolt építészi minő-
ségben adja el Abban indiai kereskedőnek (HAN 481.). 
Az építészetről különben Julius Africanus is írt a 
Keaxoí-ban; Hermasnál pedig a hasonlatokban az épí-
tés nagy szerepet játszik. (Vis. 3 és Parab. 9; FPA 
150 k. 211. k.) Zubriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
( I V . ) 

Megengedjük, hogy Machiavelli oly korban élt, 
a mikor több rosszat látott környezetében, mint jó t ; 
de azért mégis vaknak kellett lennie, vagy készakarva 
kell, hogy behuyta légyen szemét a jónak meg nem 
látására. «A természetnek nagy erkölcsi alaptörvé-
nyei— írja Voltaire - jóllehet mindenütt megsértették 
azokat, sehol sem függesztettek fel. Az a hang, mely 
minden embernek mondja : ne tedd másnak azt, a mit 
jómagadnak nem kívánsz, mindig hallható lesz a 
világ egyik végétől a másikig.»1 

Oly erős az igazságosság érzete, hogy még azok 
is, a kik ellene vétenek, az ő nevében, az igazságos-
ság ürügye alatt viszik végbe a gonosz tettet. Mikor 
Calchas, írja Voltaire, leölte királyának leányát az 
oltár fölött, azt mondotta: egy nagyobb jó kedvéért 

1 Voltaire u. o. 359. 1. 
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követem el ezt az emberölést.1 — Sőt mit látunk? 
Maga Machiavelli, minden cinizmusa mellett is, meg-
hódolni kénytelen az igazságosság előtt, melynek, 
úgymond, legalább a látszatát kell megőrizni, mikor 
ellene cselekszünk. «És mikor szüksége volna — így 
ír — a fejedelemnek arra, hogy valakit eltegyen láb 
alól, tegye azt úgy, hogy igazságosnak lássék.»2 

Száz szónak is egy a vége : az emberi cselekede-
tek között különbség van. A jók mellett vannak 
rosszak is. Ezek ama cselekedetek, melyek emberi 
természetünknek, véve azt a maga egészében, meg 
nem felelnek, hozzá nem méltók, vele diszharmóniá-
ban vannak. Elismeri ezt a nagy igazságot, mint lát-
tuk, az egész világ és a számbavehető bölcselők csak-
nem kivétel nélkül. Még a kifejezetten istentagadó 
d'Holbach is, a kit a «Système de la nature» c. mű 
szerzőjének tartanak, tanúságot kénytelen tenni az 
igazság méllett, így í r : «La morale est fondée sur 
des rapports immuables subsistans entre des êtres 
sensibles, intelligens, sociables; que sans vertu nulle 
société ne peut se maintenir; que sans mettre un 
trein à ses désirs, nul homme ne homme ne prent 
se conserver. Les hommes sont contraints par leuz 
nature d'aimer la vertu et de redouter le crime, 
par la même nécessité qui les oblige à chercher 
le bien — être et a fuir la douleur; celte nature 
les force à mettre de la différence entre les objets 
qui leur plaisent et ceux qui leur unisent. Deman-
dez à un homme assez insensée pour nier la diffé-
rence du vice et de la vertu, s'il lui serait indiffé-
rent d'être battu, volé, calomnié, payé d'ingratitude, 
déshonoré par sa femme, insulté par ses enfans, 
trahi par son ami? Sa réponse vous prouvera 
que, quoiqu'il en puisse dire, il met de la diffé-
rence entre les actions des hommes; et que la 
distinction du bien et du mal ne dépend nullement 
des conventions des hommes.»3 

Azaz: «Az erkölcs az érző, értelmes és társias 
lényeknek egymáshoz való változhatlan viszonyai-
ban bírja alapját; erény nélkül semmiféle társadalom 
fenn nem állhat; sőt az egyes ember sem élhet meg. 
ha meg nem zabolázza vágyait. Saját természete 
kényszeríti az embert, hogy szeresse az erényt és 
borzadjon a bűntől, épen úgy, a mint természeti 
szükségszerűséggel keresi a jólélet és menekül a 
fájdalom elől; ez a természet arra birja őkel, hogy 
különbséget tegyenek a hasznos és az ártalmas dol-
gok között. Kérdezzétek csak meg azt az embert, a 
ki elég esztelen, hogy tagadásba vegye az erény és 
a bűn között való különbséget, vájjon közömbös 
dolog-e neki, ha megverik, meglopják, ha becsületé-
ben gázolnak, jótéteményeiért rosszal fizetnek, ha 

1 Voltaire, u. o. 360. 1. 
2 E. i. h. 
3 Système de la nature, ou des lois du monde phy-

sique et du monde moral, par Le Baron D'Holbach, Paris, 
1821, T. II. p. 345. 

felesége megcsalja, gyermekei bántják, barátja el-
rul ja? Az ő feleletéből, bármit mondjon is különben, 
ki fog tűnni, hogy ő is tesz különbséget az emberi 
cselekedetek között ; és hogy a jó és a rossz között 
való különbség nem az emberek megegyezésének az 
eredménye.» 

Már most a mint bizonyos, hogy vannak termé-
szetöknél fogva rossz cselekedetek, ép oly bizonyos 
az is, hogy az il)' cselekedetekhez semmiféle cél-
nak, haszonnak, előnynek elérésére folyamodni nem 
szabad. A jó cél szentesíti ugyan a jó cselekedetet, 
vagyis hozzáad valamit az amúgyis jó cselekedetnek 
jóságához; de a magábanvéve gonosz cselekedetet 
semmiféle cél megengedhetővé nem teszi. Finis non 
sanctificat media mala!1 A keresztén)' erkölcstan a 
századok viharai között sértetlenül fentartotta és 
fennen hangoztatta ezt az elvet, mert jól tudja, hogy 
ez hozzátartozik az Alkotó által szerkesztett nagy 
világrendhez és hogy ezen elvnek megdöltével meg-
dőlne az egész társadalom. Azért mondja szent 
Ágoston, hogy hazudni akkor sem szabad, ha az 
egész világot is lehetne vele megmenteni az enyészet-
től. Fiat iustitia, Veritas et pereat mundus! A mit 
pedig a kereszténység tanít, az nem egyéb, mint 
szentesítése az egész emberiség közmeggyőződésének, 
mely az eszközökben nem válogató, gonosz, cinikus 
embereket mindig gazembereknek, a nemzetek osto-
rainak tartotta és bélyegezte. Mikor tehát a flórenci 
«bölcs» azt tanácsolja a fejedelmeknek, hogy rablás, 
gyilkosság, esküszegés árán is nagyobbítsák álamu-
kat, mert önhasznuk minden eszközt szentesít, a 
csalást, a tőrt, a kötelet, a mérget is: akkor a flórenci 
«bölcs» elszigeteli magát az egész emberiségtől s oda-
tartja cinikus homlokát, hogy reásüssük a szégyen és 
gyalázat, a megvetés és utálat bélyegét. 

h. Machiavellinek atheizmusa. — Voltaire, Rous-
seau és Newton érvei Isten létezése melleit. 

Hogy teljesen végezzünk Machiavellinek filozófiá-
jával, mely politikai írásainak lelke, szálljunk le a 
legmélyebb gyökérig. Voltaire-nak egy helyes meg-
jegyzése vezessen át bennünket az előbbiektől a leg-
mélyebb kérdésig, melyen az egész vita megfordul. 

«Az egész föld, írja Voltaire, elismeri az erény-
nek szükségességét. Vájjon mi egyéb a forrása ennek 
az összhangzó egyetértésnek, mint a legfelsőbb intelli-
gencia, a nagy Demiourgos, a ki a kikerülhetetlen 
rossz ellen megadta nekünk ezt az általános gyógy-
szert ?»2 

Az egész emberiség által elismert erkölcsi rend 
Istenhez vezeti a józan bölcselőket, sőt mint látjuk, 
a különben frivol Voltairet is. Istenhez, mint a világ 
központjához, Alkotójához, az erkölcsi rend végső 
kútforrásához. Más szóval az igazságosság eszméje, 

1 V. ö. p. Noldin: Summa Theologiae Morális, Oeni-
ponte, 1908, I. K. 91. és kk. 11. 

a Voltaire, i. m., 360. 1. 
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mely a társadalmi életnek alapja, Istentől ered. És 
megfordítva is áll az okoskodás: ha van Isten, ha 
létezik egy legfelsőbb értelem, mely a fizikai minden-
séget és az emberiséget is alkotta, lehetetlen, hogy 
ez az Isten ne adott volna az értelmes lényeknek 
erkölcsi törvényt, mely életöket itt a földön lehe-
tővé teszi. 

Az erkölcsi rend tehát okozati viszonyban van 
az istenséggel. Csak természetes tehát, hogy a ki 
nem hisz Istenben, az az erkölcs alapelvei körül is 
tévedésbe esik, vagy másképen fordítva a dolgot: 
oly ember, a ki nem ismer el erkölcsi világrendet, 
lehetetlen, hogy istenhivő legyen. S ime itt van a 
llórenci titkár egész rendszerének kulcsa, filozófiájá-
nak legmélyebb gyökere : az ő atheizmusa. Nyíltan 
nem mondja meg, hogy istentagadó, de összes mun-
káiban nyilvánvalóan föltételezi az atheizmust. Csak 
az buzdíthatja embertársait tömeggyilkosságra, rab-
lásra, eskiiszegésre, a ki föltételezi, hogy nincs Isten, 
a ki az embereknek cselekedeteit látja s azokat maj-
dan megítéli és megjutalmazza, illetve büntetéssel 
sújtja. Machiavelli csak mint atheus képzelhető és 
Machiavelli-féle fejedelem szintén nem lehet más, 
mint istentagadó. Helyesen mondja Voltaire, nem 
gondolva Machiavellire, a kivel nem is foglalkozik: 
«Igen valószínű, hogy az atheizmus volt a filozófiája 
mindazon hatalmasoknak, akik a gaztettek ama 
körében töltötték el életöket, a mit az együgyű embe-
rek politikának, államcsínynek, a kormányzás művé-
szetének neveznek.»1 

Feladatul tűztem magam elé, hogy kimutatom 
a flórenci titkárnak egész felületességét, silányságát 
s szétoszlatom azt a téves nézetet, mely a társadalom 
veszedelmére mély gondolkozót, nagy elmét lát «A feje-
delem» szerzőjében. Elevenjére tapintunk tehát ebben 
a legmélyebbre ható pontban is. S itt szintén ragasz-
kodunk eddig követett módszerünkhöz : nem a keresz-
tény szellemű bölcseket mozgósítjuk ellene, hanem 
átszolgáltatjuk őt vele sok tekintetben rokonérzületű 
embereknek, hadd bánjanak el vele azok! 

Egyáltalán nem kell nagy tudomány, mély gon-
dolkozóképesség vagy valami kinyilatkoztatás ahhoz, 
mondja Voltaire, hogy az ember rájöjjön Isten léte-
zésének igazságára. Maga a közönséges józan ész 
elegendő arra, hogy az ember a teremtményekből 
megismerje a Teremtő létezését. «Minden nemzetben 
akadtak értelmes emberek, a kik ezt az üdvös igaz-
ságot tanították ; a mint mindenfelé akadtak emberek, 
a kik saját értelmük erejével felfedezték a számtan, 
a mértan és a csillagászattal! alapelveit.» «Az egyik, 
mérvén a földeket, úgy találta, hogy a háromszög 
épen fele a négyszögnek és hogy azok a három-
szögek, a melyeknek egyenlő az alapjuk és a magas-
ságuk, egyenlők. Egy másik ember, vetés, és aratás-
közben, vagy mikor juhait legeltette, észrevette, hogy 

1 Voltaire, i. m., Oeuvres complètes, T. 41., p. 105. 

a Nap és a Hold k. b. akkor tiinnek fel, mikor az 
egyik, illetve a másik leáldozik és hogy sem ez sem 
amaz nem hajlik északon és délen bizonyos határ-
vonalon túl. Egy harmadiknak az tűnt fel, hogy az 
emberek, állatok és a csillagok nem alkották önmagu-
kat és belátta, hogy kell léteznie egy legfelsőbb Lény-
nek. Egy negyedik pedig, megborzadva ama bántal-
mak láttára, melyekkel az emberek egymást illetik, 
azt következtette, hogy ha van egy legfőbb lény, mely 
a csillagokat, az embereket és a földet teremtette, 
kell, hogy az a lény megjutalmazza a jókat és bün-
tesse a gonoszakat. Ez az eszme oly természetes és 
oly becsületes, hogy mindenki könnyű szerrel elfo-
gadta.»1 

«Értelmünknek ugyanaz az ereje, mely megismer-
teti velünk a számtant, mértant és csillagászatot, mely 
törvényeket fedez fel, reávezet minket Istennek isme-
retére is. Elég nekünk egy-két jó bizonyíték, olyan, 
a minőket több gyönge között p. o. Platónál talá-
lunk, hogy leboruljunk az Istenség előtt. Nem kell 
különös kinyilatkoztatás annak észrevevéséhez, hogy a 
Nap hónaponként más-más csillagzattal kerül szembe; 
nincs szükség különös kinyilatkoztatásra annak meg-
ismeréséhez sem, hogy az ember nem teremtette 
önmagát és hogy valamely magasabbrendű lénytől 
függünk.»2 Jehlicska Ferenc dr. 

B u d a p e s t . Hajnalodik. A zsidókérdés napirendre Tzgyhí 
kerül. — A «türelem» elvének hősei, a zsidók és a . . , 
szabadkőművesek, türelmetlenségükkel annnyira vitték ^ ° 
a dolgot, hogy nekünk keresztényeknek ebben az krónik 
országban már-már tűrhetetlenné kezd válni a helyze-
tünk. Nagyon jól van ez így. Az álomszuszékoknak, kik 
maguktól sohasem tudtak rájönni arra, hogy embernek, 
lia életrevaló ember akar lenni, illik magától is föl-
ébredni, csakugyan hidegvíz és nyakleves való, ha nem 
akar fölkelni. 

Hajnalodik ! A keresztény magyarok már nemcsak 
fölébredni kezdenek, de kezdenek már kezet is fogni 
egymással és sorakozni. Sajátságos dolog ! A műegye-
temi ifjúság kebeléből indul ki az önvédelmi harc a 
Galilei-körben tömörült zsidó-szabadkőműves szellemi 
türelmetlenség és nihilizmus ellen — a haza, a vallás, 
az ősi erkölcsök védelmére. A tudomány-egyetem ölében 
lezajlott kereszt-mozgalom után ez a jelenlegi kultur-
mozgalom nagy idők, nagy küzdelmek, nagy diadalok 
nyitányának mutatkozik, mert most már nemcsak a 
katholikusok, de a keresztény felekezetek öregjei és 
ifjai is megborzadtak attól a gondolattól, hogy itt nálunk 
zsidó és pogány ország keletkezzék őseink keresztény 
hagyományainak romjai fölött. 

Tisza István gróf nyitrai szózata és a tegnapelőtt föl-
hangzott Szent-István-Társulati elnöki megnyitó beszéd 
Magyarország új korszakának nem pusztán előhírnökei, 
de már megnyitói is egyúttal. Hanem az új korszak csak 
rengeteg nagy harcok erejével lesz megvalósítható. De ebbe 

1 Voltaire Oeures complètes, T. 42. p. 26. 
2 U. o. 
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az élet-halál-harcba nem szabad ám vaktában berohanni. 
Arra jól kell elkészülni. Jól kell kiismerni, kikémlelni 
az ellenfelek erőviszonyait. Ebben az előkészületben a 
zsidósággal szemben kitűnő szolgálatot tehet nekünk 
magyaroknak egy elsőrangú német tudós kitűnő tudo-
mányos munkája a zsidóságról. Cime: «Die Juden und 
das Wirtschaftsleben. Von Werner Sombart. Leipzig, 
Duncker und Humblot, 1911. 476 lap». 

Bátran ki lehet mondani, hogy ez a könyv kor-
szakot alkotó munka ; a zsidókérdés nemzetgazdasági 
megértésének a kulcsát adja a kezébe annak, a ki e 
könyv tanulságait lelkében végigdolgozza. Tolle, lege ! 

* 

Róma. Szemelvények a portugáli szeparációs törvény-
javaslatból. — A lissaboni patriarka megküldte az 
apostoli szentszéknek a portugáli kormány szeparációs 
törvényjavaslatának a szövegét. Lássunk ebből a szabad-
kőműves munkálatból néhány cikkelyt. Az egész javas-
lat hét fejezetre oszlik és 196 cikkelyből áll. Lássunk 
néhány cikkelyt ! 

A 2. cikkely : a testületekről és egyesületekről szól, 
melyek a vallás gyakorlásával vannak megbizva. Mi 
ez? Portugáli különlegesség. Míg a francia törvény ú. n. 
kultusz-egyesületeket akart az egyházi hitközségek 
helyébe a vallás nyilvános gyakorlására szervezni, a 
a portugál törvényjavaslat kultusz-egyesüleleket nem, 
hanem igenis csak jótékony-egyesületeket ismer azzal 
a mellékes foglalkozással, hogy jótékonyság melleit a 
vallást is gyakorolhatják. Ezek a vallás gyakorlására 
is följogosított jótékonysági egyesületek a vallás gyakor-
lásában is éppen úgy, mint a jótékonyságéban, az ú. n. 
parókiai «giunta»-knak vannak alárendelve, a mely 
utóbbiak azonban nem egyházi, hanem egészen világi, 
községi testületek. 

A 26. cikkely kimondja, hogy pap a parókiai 
«giunta» tagja nem lehet, de nem vehet részt pap a 
vallás nyilvános gyakorlására jogosított jótékonysági 
egyesületek vezetésében és kormányzásában sem. Ez 
tehát a vallás gyakorlásának teljes laicizálása. 

A 30. cikkely rendeli, hogy a vallás gyakorlására 
rendelt épületek, a fönnállók épúgy mint a hívektől 
később építendők, a vallásügyi miniszter engedelme 
nélkül sem el nem adhatók, sem kölcsönnel meg nem 
terhelhetők. Kilencvenkilenc év után az állani tulajdo-
nába mennek át, kivétel nélkül — minden kártérítés 
nélkül. 

A 32. cikkely rendeli, hogy a vallás nyilvános 
gyakorlására jogosult jótékonysági egyesületek kötelesek 
évi jövedelmükből legalább egyharmadrészt jótékony 
célra fordítani. 

A 3. fejezetben az 53. cikkely (a nyilvános isten-
tisztelet ellenőrzéséről) kimondja, hogy «gyermekek 
nyilvános istentiszteleten az oktatás ideje alatt nem 
lehetnek jelen». A 60. cikkely kimondja, hogy «nyil-
vános épületekben és magánépületeken kívül, avagy 
nyilvános helyeken tilos vallásos jelvényt, kultusz-
helyeket és temetőket kivéve, alkalmazni». 

Az 5. fejezetben (templomok és javak rendeltelése) 
a többi közt ezt olvassuk : «A kormány nemcsak tulaj-
donosa a fennálló templomoknak és belőlük annyit 
enged át a vallás gyakorlásának, a mennyit szükséges-
nek lát; hanem már most mindazon templomokat, 

melyek a jezsuitákéi voltak, a vallásgyakorlás körébő' 
kivonja és polgári célokra használja föl». 

A 7. fejezetben (általános és átmeneti határozatok) 
a 169. cikkely azt mondja, hogy minden olyan egyesület 
vagy társulat, a mely kultuszi, illetve ájtalossági célok-
kal fodlalkozik—jótékonyság gyakorlása nélkül — tila-
lom alá esik. 

A 177. cikkelyben a következő rendelet foglaltatik: 
«Portugáli polgárnak, a ki katholikus pap, tilos a 
vallás gyakorlása, hogyha a bölcseletből, hittudomány-
ból és egyházjogból egyházi címet Rómában nyert. Ha 
a hittanulmányok cimét Portugáliában szerezte meg, 
tilos neki akadémiai fokozatokat pápai egyetemen sze-
rezni». 

Az 181. cikkely így szól : «Bullákat a pápától, fő-
pásztori leveleket a pápától és püspököktől és más 
nyilatkozatokat ugyanezektől és más vallásügyi elöl-
járóktól a vallásügyi miniszter engedelme nélkül közzé-
tenni tilos, történjék ez akár oly helyeken, melyek akár 
rendesen, akár esetleg vallásgyakorlatra használtatnak, 
akár pedig nyomtatás úlján lapokban. A vallásügyi 
miniszter tetszése szerint eltilthatja a kihirdetést». 

Szemelvénynek elég legyen ennyi — bár említeni 
lehetne még azt, hogy a papnevelő-intézetek szel-
lemébe a vallásügyi miniszter is belekormányozhat, 
harangozni csak a világi hatóság tetszése szerint lehet, 
papok megházasodhatnak s a coelebsekkel szemben 
kedvezményekben részesülnek stb. 

A londoni «Morning Post» lissaboni levelezőjének 
ítélete a portugáli egyházellenes törvényjavaslatról 
annyira fején találja a szögel, hogy azt lehetetlen itt 
mellőznünk : «A Concordatum helyébe tehát egy rendőri 
törvény lép, melyben az állani mindent magához ragad 
s az egyháztól mindent elvesz. Sőt még ennél is tovább 
megy : az állam (Portugáliában) teljes erejével ráteszi 
kezét az egyházra és egy teljesen pápa- és püspökök-
nélküli egyházat lervez». Még a párisi «Temps» is 
megrója a portugáli valláspolitikái javaslatot és szemére 
lobbantja a portugál kormánynak azt, hogy tönkre-
teszi a paritás, vagyis a politikai vallásegyenlőség 
szabadelvű elvét s minden más vallás iránt való ked-
vezéssel a katholikus egyház ellen kivételes zaklató 
rendszert akar Portugáliában, a hol a lakosság óriás 
többsége katholikus, meghonosítani. 

Kétségtelen, hogy az apostoli szentszék a támadást 
erélyesen vissza fogja utasítani. 

* 

New-York. Adatok a kath. anyaszentegyház elleni 
szabadkőműves uilágharcok történetéhez. — II. Az ame-
rikai szabadkőművesség hatalmának, illetve befolyásá-
nak nagyságát a következő statisztikai táblázatból, a 
mely az ő elterjedését és létszámát mutatja, lehet le-
következtetni : 

Állam Összes Szabad- Katholikus Állam lakosság : kőművesek : népesség : 

New-York— — ... ... 8,822.690 163.341 2,758.171 
Pensylvania... ... 6,930.000 88.126 1,527.239 
Illinois ... ... 5,600.000 95.629 1,446.400 
Massachusetts 3,045.000 52.260 1,380.921 
Ohio ... ... 4,490.000 76.976 (594.271 
Luisiana ... 1,560.000 12.414 557.431 
Wisconsin ... ... 2,280.000 24.946 540.946 
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Állam Összes Szabad- Katholikus Állam lakosság : kőművesek : népesség : 
Michigan  2,860.000 60.669 536.108 
New-Yersey ... 2,320.000 29.927 405.000 
Missouri ... ... . 3,560.000 47.430 452.703 
Minnesota.. ... 2,080.000 22.981 441.081 
California  1,820.000 41.007 391.500 
Connecticut ... 1,060.000 22.108 378.854 
Texas . 3,800.000 47.701 295.917 
Maryland — 1,280.000 12.338 260.000 
Rhode-Island ... . 560.000 7.149 251.000 
Jowa ... 2,210.000 41.075 242.109 
Indiana  2,960.000 52.515 223.978 
Kentucky... ... ... ... 2,825.000 32.770 147.607 
New-Mexico... ... . 240.000 2.127 127.000 
New-Hampshire  460.000 10.058 126.034 
Maine  740.000 27.364 123.547 
Nebraska ... ... ... ... 1,120.000 17.119 122.510 
Kansas  1,810.000 32.072 110.108 
Colorado  ... 635.000 13.540 99.485 

Legtöbb szabadkőműves van tehát New-York, 
Illinois, Pensylvania, Ohio, Michigan, Indiana, Massa-
chusetts államokban. A többi is mind erősen meg van 
rakva páholyokkal, sűrűn be van hálózva akna-
munkával. 1,389.317 szabadkőműves képes űj bábeli 
torony építésére az Isten ellen. A városok közöl ter-
mészetesen elüljárnak a két nagy centrum, New-York 
keleten, Chicago a középen. Nagy szabadkőműves cen-
trumok továbbá Pensylvaniában Philadelphia, Ohioban 
Cincinnati és Cleveland, Michiganban Detroit, Indianá-
ban Indianopolis s különösen Massachuseltsben Boston, 
az Egyesült-Államok legangolosabb városa. 

Az amerikai szabadkőművesség hatalma az illető 
nagy páholy-városok külszinén is meglátszik. Itt-ott 
olyan szabadkőműves «templomok» meredeznek a szem-
lélők szemébe, hogy mellettük az apró, de a nagyobb 
keresztény felekezetek templomai is eltörpülnek. Való-
ságos épület-kolosszus a philadelphiai páholy-templom 
Pensylvaniában, szemben a városházával. Az egész 
gránitból van építve, normand stílben, 7(5 méter magasra. 
Tízmillió frankba került a hárompontú testvéreknek. 
Az épület belseje valóságos bábeli stíl-zavar. Hét slíl 
van ilt összesen összekeverve: az egyptomi, jóniai, 
korinlusi, normand, gótikus, keleti és renaissance. 

Ezek a páholy-templomok vonzó exponensei és 
hirdetői a szabadkőművességnek az amerikai ember 
szemében, a ki előtt a pénz, vagyon és gazdagság — 
minden. 

S ki indította vájjon ezt a hatalmas amerikai 
szabadkőművességet irtó harcra a katholikus egyház 
ellen ? 

Neve közszájon forog: Albert Pike, a «legtöbb 
tanács» elnöke, a ki 1809-ben született s 1891-ben, 82 
éves korában halt meg. Ez az ember árasztotta el 
Európát is azzal az izzó szenvedelemmel, mely a pusz-
tító tűz iránt fogékonyabb európai nemzetek körében a 
pápaság s a kath. egyház ellen jelenleg irtó had-
járatot visel. Pike összeköttetése Lemmivel, az olasz 
szabadkőművesség volt fejével, a ki az ő utódjával, 
Nathannal, Rómában vették ostrom alá a pápaságot, 
nyilvánvaló dolog. De Európa összes szabadkőműves pá-
holyai .megérezték Pike fokozott antikatholikus gyűlö-

letének hatását. A «Bauhütte» például nein vonakodott 
annak idején elismerni, hogy Pike-t a szabadkőművesek 
méltán «a legfőbb tanácsok király»-ának tekinthetik. 

Európában a francia és portugál államhatalom 
már teljesen, Spanyolország félig a szabadkőművesek 
kezében van. Olaszországban még királyt játszatnak a 
színpadon. De lia a királyság nem teszi meg nekik a 
szolgálatot a pápaság ellen : olt is bekövetkezik a pan-
demonium, a «tiszta» szabadkőműves uralom, az ős-
üldözéseknél kegyetlenebb és furfangosabb egyházüldö-
zéssel. —y —la. 

Új s e g é d k ö n y v e k az e g y h á z t ö r t é n e l e m taní-
t á sához . 

III. Azután mily gyakran kínálkozik alkalom az egy-
kori élet-lialál küzdelmében annyiszor szembeötlő isteni 
Gondviselés feltárására ! Mikor pl. végigtombol Európán 
a népvándorlás viharja s a vad hordák pusztítása nyo-
mán vérvörös lángoktól piroslik az éjtszakai égbolt az 
egész kontinensen, a keleti határoktól az Óceán partjáig, 
az egyház nem lelhet talajra ezeken a helyeken; de épen 
ezidöben tér meg Írország s a VI—VIII. században a 
«szentek szigeté»-vé lesz, megtér Skócia, felveszik a 
keresztséget az angolszászok — s az egyház élele bizto-
sítva van. 

Azután felkel a mohamedánok fanatikus serege. 
Hatalmuk alatt nemzetek vesznek ; nincs az a nép, mely 
fegyverükkel szembe nézhetne, csak a kereszténységgel 
nem tudnak megmérkőzni. A keresztény széleken itt-
ott vált le egy réteg, de a mag közepe annál erősebb 
lett és pár százados tüneményes uralom után teljese-
désbe megy az a sejtés, ami maguk a moslemim között 
is nemzedék ajkáról szállolt súgva, titokzatosan nem-
zedék ajkára : Az ozmán birodalmai egyszer, valamikor 
a kereszténység fogja megdönteni. 

Hogy a pápák történetében hányszor kínálkozik 
alkalom az egyedül az isteni ígéret által életben tartott 
egyház bemutatására, azt bővebben nem is kell említe-
nünk. Mindössze arra a szintén föltűnő tényre lesz 
hasznos rámutatnunk, hogy valahányszor méltatlan főre 
került a hármas tiara, lecsendesült minden eretnekség, 
elült minden tévtan ; mert — szinte azt gondoljuk — két 
ily súlyos csapást egyszerre az egyház szembeötlő csoda 
nélkül aligha ludott volna elviselni. Aztán hol van az az 
uralkodó család, a mely annyi és oly elkeseredett ellen-
séges támadás után még ma :s kormányoz! Hol a 
dynastia, a melynek harminckét első tagja közül — ha 
ugyan összesen volt ennyi tagja — harminc vértanú 
halált szenvedett! 

És mit szóljunk annak a kornak sülyedéséről, a mi-
kor már-már azt lehetett gondolni, hogy az erény eltá-
vozott az egyházból ! A mikor egy Damiáni Péter így 
kiáltott fel: Egész Olaszországban alig találni egy tiszta-
életű papol!1 Hát igen, az erény kihúzódolt a centrum-
ból, de el soha sem tűnt, csak a perifériákra vonult 
vissza; és mint a csodálatos berendezésű emberi szer-
vezel minden méregre azonnal ellenmérget választ ki s 
a küzdelem kimenetele csak az utóbbinak győzelmétől 
függ, épúgy ilt is az ellenáramlat diadalmaskodott, 

1 Weisz : Weltgeschichte. IV. 497. 
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föllobogott Szent Romuald követőinek tiszta, lelkes lángja, 
végighangzott az egyházon a Clunyből kiszálló kiálltás 
és az erény visszatért hajdani helyére. 

Aztán meg nem ártana néha a tanulókkal egy kissé 
többet is közölni az igazságból. Mert mondjuk pl. lia a 
világtörténelemnek Galileiről magyarázó tanárja az egész 
könyvtárt kilevő monográfiák után ma már nem bátor-
kodik Galileivel nagy dühösen megdobbantatni a földet 
és kivágatni vele az «E pour si muove»-t, hanem a leg-
jobb esetben megelégszik az inquisitio durva tévedésé-
nek emlegetésével, hát már akkor miért nem mehetne 
tovább is és a teljes igazság kedvéért ép oly joggal miért 
nem adhatná elő, hogy a protestánsok meg Keplerrel 
hogyan bántak tudományos nézetei miatt. Hogy a tübin-
gai egyetem szédelgőnek nevezte azért, mert Kopernikust 
védte; azt a Kopernikust, aki már Galilei előtt hangoz-
tatta a föld forgását és a kit Luther egyszerűen bolond-
nak címzett, mondván : Én a Szentírásnak hiszek ; ott 
pedig az van, hogy Józsue a Napot állította meg, nem 
a Földet. 

Avagy, — hogy egy másik példát is lássunk — azt 
is lelkesedve tanultuk mi, hogy Kolumbus erős alakja 
határjelző szikla gyanánt emelkedik az újkor kapuja 
előtt ; de azt sohase hallottuk, hogy Krisztus országá-
nak terjesztéséért lángoló lelke vette rá tengeri útjára. 
Csodálkozva szívtuk magunkba e nagy lélek tiszteletét, 
hogy annyi nélkülözés között sem roskadt össze ; de 
miért, hogy sohasem mondták nekünk, hogy csodás 
hősiességének a kereszt volt gyámola, az a kereszt, 
a melyet minden fölfedezett talpalatföldre első dolga 
volt kitűzni úgy, hogy IX. Piuslól sok egyházfő Kolum-
bus boldoggáavatását kérte, mint egy lánglelkü missio-
nárius megdicsőítését ! 

És így mehetnénk tovább az egész egyháztörténel-
men. Telve van az ily vigasztaló tanúságokkal, a melye-
ket csak át kell gondolnunk és az ifjú lelkekkel meg-
értetnünk és akkor már egy lépéssel előbbrevittük az 
egyháztörténet tanításának sikerességét. Ne feledjük, 
hogy ez a tanítás csak úgy lehet sikeres, lia az évszá-
zadok harcában minél többször rámutatunk az egyház 
fölött virrasztó gondviselésre, arra a csodálatos erőre, 
a mely minden elnyomásból csak erősbülést szerzett 
számára, kezdve működésének attól a legelső percétől, 
a mikor az első vértanú földre bukott a kőzápor alatt, 
de ugyanakkor fejlett, szilárdult, kristályozódott az egy-
ház erős oszlopának, szent Pálnak tüzes lelke. Ha ily 
szempontok is érvényre jutnak előadásainkban, azoknak 
végeztével mégis csak ki fog alakulni a lelkekben az 
Istentől alapított és védett egyház képe, a mely annyi 
megpróbáltatás, külső s belső viszály, országok, nem-
zetek pusztulása után is rendületlenül tartja a világ felé 
a megváltás jelét : Stat crux, dum volvitur orbis. 

Ha a történetíró apologiai célokat követ az esemé-
nyek előadásában, eljárása kifogás alá esik ; de ha az 
elfogulatlan igazsággal megírt tankönyv alapján rámu-
tatunk a bentfoglalt események apologiai értékére is, 
módszerünket helyteleníteni nem lehet. Sőt az ily ada-
tokban bővelkedő, itt ismertetett könyv szerzője épen 
ezért méltó fentartás nélküli elismerésünkre, müve pedig 
legnagyobb érdeklődésünkre. 

Tóth Tihamér. 
* 

«Szabadkőműves emlékeim.» 
Irta egy volt országgyűlési képviselő. Budapest, 1911. 

Ara 1 korona. 
Hamarjában nem is tudom minek mondani a szo-

katlan tünetet. Nemezisnek talán, mely ott jár a csel-
szövés nyomán, míg eléri végre? Avagy talán egy nem-
zet" életösztönének, mely megsejti a fenyegető veszélyt 
s feltárja azt, amiről oly soká hallgatott? De elvégre is 
ez nagyon mellékes kérdés. Más, ami igazán gondolko-
dóba ejt. Hiába ! de bizony, hogy sok rossz fát tehetett már 
tűzre az a szabadkőművesség, a mely fölölt úgy kigyúl-
tak a lángok. Vészesen és mohón nagyon. Országgyű-
lésen egymás után érték a súlyos vádak. Hiába próbál-
ták szépíteni. Nem lett az széppé, a mi csúnya. Kimond-
ták a vádakat. S a vádak állanak ma is. Nem volt, ki 
pozitív adatokkal megingatta volna. 

S akkor, ezekkel egy időben, felkel valaki, a ki ott 
nevelkedett s működött a szabadkőművesség titkos falai 
között. Papírra veti «Szabadkőműves emlékeit». S a mit 
megír, az egy keserű vádiratként hangzik. Hogy az Ítél-
kezést nem a Kúriára, hanem az egész nemzetre hízta, 
azzal csak annál súlyosabb lett a vád. 

Családi tradíció, idealizmus s ambíció vitték a 
titkos társaságba, úgy mond az író. Nemzeti érzés s 
vallási tradíció nem sok volt benne. De annál több idea-
lizmus. S úgy gondolta, hogy most végre ennek a szen-
télyébe lépett. Fáradt és dolgozott. Vitákban, felolvasá-
sokban s cikkekben. Egyszer azután látni kezdett. Meg-
mosolyogták idealizmusát. «Naiv fiú, nem tudod milye-
nek a mi céljaink, hogy ilyen felolvasással elő mersz 
állani». Majd jöttek más keserű tapasztalatok. Az egyik 
testvér pl. írásban és becsületszóval bizonyította — hazug-
ságait. S erre odabent a többiek azt mondták : «Jól tette, 
hogy félre vezetle az ellenséget!» S mind, ami jött, szá-
mára újabb és újabb csalódást hozott. A rideg való 
megtörte és letaposta reményeit. Jöttek a tövisek. S ez 
volt a legkeserűbb. Mert úgy érezte, hogy a magyar 
nemzetnek kell bennük elvéreznie. 

Idegen faj törekedett az uralom után. A legtöbb 
páholyban nem keresztény elemből alakult ki a többség. 
Keresztény többségű csak elvétve akadt. A törekvés nyílt 
volt s nem válogatott az eszközökben. 

Volt egy vidéki páholy. Egy fehér holló a sok fekete 
között. Mert — horribile diclu — abban nem volt zsidó. 
De nem is tetszett a nagypáholynak e visszás állapot. 

— Vegyenek fel zsidót is! — írja a nagypáholy. 
— Szívesen tennők, de nem lehet, mert — nincs, 

felelnek vissza. 
— Nohát akkor is muszáj ! 
Ha muszáj, akkor kell, gondolták. S valahonnan 

ki is kutattak egyet. 
— Nem elég! — intézkedik a nagypáholy, mert oda 

dukál legalább is ennyi százalék. S meghatározta a követ-
kező százalékot. A százalék nem lett meg. A páholy 
megszűnt. 

De volt otl egyéb is. A szavazásokat úgy intézték, 
hogy minél nagyobb legyen a nem keresztény többség. 
Ha kelleti, eltüntették a hivatalos cédulákat stb. S ha 
véletlenül valahová keresztény is került, meg merték 
mondani : «Örüljetek ! Ti csak kegyelemből kerültök 
oda !» 

De nem is ebben rejlik a baj lényege. A páholy 
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csak alkalmas eszköz, a mely csak azért kell a zsidóság-
nak, hogy vele kormányozza az egész országot. Egy vár, 
a melyet csak azért vett be, hogy vele uralja a magyar 
nemzetet. Vár, ahonnan hadjáratot vezethet a hon ellen. 
A zsidó nem élni, de uralkodni vágyik. Ha kell a ma-
gyar nemzet sirja fölött is. 

«A magyar faj nem alkalmas arra — mondotta 
egy kiváló írójuk, — hogy ez országban továbbra is 
fönntartsa a maga uralmát. Siettetni kell tehát vesztét. 
Erre legalkalkalmasabb az édes méreg. Az erkölcstelen-
ségnek oltárra vitele útján nevetségessé válik a régi, 
puritán erkölcs. Ezért kell írni erkölcstelen, az érzékek 
felizgatását célzó elbeszéléseket». 

S mivel a magyar fajt a kereszténység tartja fenn, 
azért mindenek előtt a kereszténységet kell szétrobban-
tani. A kereszténység védfala a katholicizmus. A táma-
dást tehát ez ellen kell irányítani. «Viszály kell a fele-
kezetek között». «Nagy munkástömeg, nemzetiségek és 
protestánsok zsidó vezetés mellett». így majd elbukik 
az egyház. Vele a kereszténység. S a kereszténységgel a 
magyar. Csak azért, hogy romjain egy vendégnép ha-
talma álljon fönn korlátlanul. 

Céljukért ámítják még az uralkodó udvarát is. 
Számuk nem sok ugyan. Lehetnek vagy ötezren 

nálunk. De e szám légiókat ér. Kezükben az exponált 
helyek. Vezetnek és kormányoznak észrevétlenül. A tömeg 
megyen, anélkül, hogy tudná hová. E cél felé tereli a 
«tudományos» eszméket a «Társadalomtudományi tár-
saság» s lapja a «XX. század». A «Világ» stb. a min-
dennapi olvasóközönséget. A «Galilei kör» az ifjúságot. 
Az «Új korszak» köré csoportosítja a tanítóságot, mint 
a földmívelő osztály nevelőjét stb. A cél csak olyan, 
mint Törökországban, a hol mindössze 300 ember ter-
vezte meg a forradalmat. Nekik nem kell bevallott 
tömeg, hanem szervezet. És céljukat érik. 

Ez a kis füzet súlyos vádja. Oly súlyos, hogy vele 
a magyar szabadkőművességet össze kellene roppantani. 
De egyszeribe. Vagy nem igaz a vád? Akkor nem sza-
bad hallgatni vele. Cáfolni kell. Cáfolni az utolsó betűig. 
Mert még az utolsó betűje is vád. Minden sora egy fáj-
dalmas felkiáltás : «Veszélyben a haza I» 

S milyen sajátságos hangon mondja ezt ! Nem szen-
zációt keres. Ott látjuk nyomban. Ö a sebeket tárja fel. 
Nyugodt, szinte ünnepélyesen nyugodt előadással. De 
annyi komolysággal s oly határozott hangon, hogy mi 
hajlandók lennénk sorai alá írni : «No, ha ennek sincs 
igaza, akkor hazudik az egész világ». 

Annyi bizonyos, hogy nagyon keserűek lehetnek 
azok a tapasztalatok, a melyek ilyen konklúzióval vég-
ződnek. Kóza György. 

* 

A h i t t u d o m á n y i k a r pá lya té te le i az 11)11—12. 
t a n é v r e . 

Az erkölcstanból. 
Kívántatik ismertetése és bírálata Fénelon és Bossuet 

vitájának az önzetlen és az önző szeretetről. 
A lelkipásztorkodástanból. 

Kívántatik az Oláh Miklós által 1560-ban kiadott 
esztergomi szertartáskönyvnek (Ordo et ritus sanctae 
Metropolitanae ecclesiae Strigoniensis) ismertetése és 
összehasonlítása az V. Pál pápa által kiadott «Rituale 
Romanum»-mal. 

Az ó-szövetségi szentirástudományból. 
Párhuzam Hammurabi törvényei s a bibliai ni"CH 

"lED — sefär habbërît, szövetség könyve — (Exodus 
2O22—233S) között. 

Az alapvető hittanból. 
Az egyházi szervezet az első században az új-szö-

vetség, a Didaché és a Kelemen levél alapján. 
Jutalma mindegyiknek 140 korona. Határidő 1912. 

március 31. 

T. B u d a p e s t . A «Religio» jubileumi száma a Szent-
István-Társulat könyvkereskedésében (Kecskeméti-utca 2) 
1 koronáért külön is kapható. 

N. t. í ő n ö k n ő n e k . Z s o l n a . Köszönöm a «szegényem» 
nevében. 

L. W i e n . Gondolatát a nyomdáról, illetőleg a szedők-
ről, mint láthatta, a levélíró fejtette ki. 

II. Pozsony . A kérdezett ügyben tessék az «Alkot-
mány»-lioz fordulni, az szokta közvetíteni. 

K. M. B u d a p e s t . (Józsefváros) Köszönöm a szíves 
adományt. Jól esik, ha nagy munkám mellett akadnak, a kik 
proprio motu legalább a lap anyagi terheinek viselésében 
segítenek. Nagyon szép öntől arról a lapról való megemlé-
kezés, mely, mint írja, «suo tempore egyes cikkeim számára 
készen tartotta kolumnáit». 

V a l a k i n e k . Levele szerint «azt is szóvá kellene tenni, 
hogy a kath. szellemű lapok holmi kétes (vagy épen nem 
kétes) vállalatok hirdetését ne fogadják el. Sajátszerű érzést 
kelt az emberben, ha kath. lap a «Vasárnapi Ujság»-ról hűsé-
gesen referál ; más lap egy zsidó ruhakereskedő-cég reklám-
dobját ver i ; (ez nekem is egy teljes öltözetet igért, ha a 
közönséget hozzá csalogatom) ; máshol a botrányos eljárású 
sorsjegy-elárusító bank hirdetése ragyog stb.» — Hát ime 
szóvá teszem, közölve levelét. 

K. Győr. Azt kérdezi: van-e a 4-ik század végéig olyan 
tartományi vagy egyetemes zsinati határozat, a mely kimondja 
a reális praesentiát, vagy a szentmise áldozati voltát, vagy a 
transsubstantiatiót? — Nincs, mivel akkor még nem támadt 
ellenfele az eucharistiáról általánosan vallott kath. tannak, 
melyet különben a «disciplina arcani» födött. Az első ilyen 
határozatot VII. Gergely alatt 1079-ben hoztak a római zsina-
ton a reális praesentiát tagadó Berengár ellen. Denzinger : 
Enchir. Symbol. 1908. 163. 1. — Eucharistiát a haldoklókkal 
kapcsolatban először a niceai zsinat XIII. kánonja említi és a 
diakonok visszaéléseiről szólva a XVIII. kánonban. Hefele : 
Conciliengeschichte (II. Aufl.) I. 417, 426. 1. 

TARTALOM. A szeretet. I. Veszely Gézától. — Val-
lás és művészet. Tállyay Zoltán dr.-tól. — Hofbauer sz. 
Kelemen élete alkonyán. XIX. Breznay Béla dr.-tól. — 
A N. Konstantinus előtt élt keresztények gazdasági élete. 
XI. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Machiavellizmus. IV. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —lá-
tói. — Irodalom. Uj segédkönyvek az egyháztörténelem 
tanílásához. III. (Vége.) Tóth Tihamértól. — «Szabad-
kőmíves emlékeim.» Kóza Györgytől. — A hittudományi 
kar pályatételei az 1911—12. tanévre. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 
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Szepes vara. (i.) 

Az eperjes—lőcsei országút mellett, egy mész-
szikla csúcsán, mintegy 200 méter magasan Szepes-
Váralja város fölött, hatalmas várrom düledező falai 
merednek az ég felé. 

Ez maradványa a hajdan hires Szepes várának. 
Sok nevezetesség fűződik hozzá, hisz Magyarország-
nak nagyságra nézve ötödik vára volt s habár rom-
jaiban van, egykori helyiségei még nagyobbrészt föl-
ismerhetők. Mintegy 135 különféle helyiség volt benne, 
ezek közül 50-et lakásul használtak. Igen erős vár 
lehetett, mivel minden egyes sziklát fölhasználtak az 
építkezésnél s falai máskülönben is igen szilárdak 
voltak. Egyedüli hátránya volt a várnak, hogy nem 
rendelkezett forrásvízzel. A Slubica-hegy tövében 
lévő Dobra községből, mely a vártól több kilométer-
nyire fekszik, vörösfenyő-csöveken vezették a vizet a 
várba.1 Ennek maradványai mai napig megvannak. 
Azonkívül cisternákban gyűjtötték a vizet, de hogy 
kútjuk lett volna, arról nem tudunk. A vár külön-
böző részei nem egy időben épültek s a Thurzók, 
Csákyak, főleg pedig a Szápolyayak sokat építettek 
rajta. Öt nagy udvara volt, ezek közül a legalsó, 
mely Szepes-Váralja felé terül el, volt a legterjedel-
mesebb, a hol békés időkben országos vásárt is tar-
tottak. Egyes részei többször estek áldozatul az ellen-
ség pusztításainak, a fellegvár azonban a legkeve-
sebbet szenvedett. Voltak fényes termei is, melyek a 
királyok látogatása alkalmával rendezett ünnepségek-
nek helyiségeül szolgáltak. 

A vár vidéke igen szép, fenyőktől borított hegyek 
környezik. Ott uralkodik az alatta elterülő festői 
vidéken, városokon, falvakon, pusztákon s ha a ter-
mészet egy folyóval áldotta volna meg e kies vidé-
ket, úgy nem hiányoznék semmi, a mit az ember 
szépérzéke még megkíván. Nyugat felől Szepes-Váralja 
terül el a vár alatt, följebb Szepeshely, a szepesi 
püspök rezidenciájával és a káptalannal; éjszakon 
Kolbach, Mindszent (Csáky Albin gróf lakóhelye); 

1 Laczkó József zsigrai plébános úr szóbeli előadása 
nyomán, a ki ezen csövekre rá is talált Zsigra és Petróc 
községek határán. 

keleten Korotnok, Beharóc-Petróc ; délen Zsigra, 
Hotkóc (Szepesujvárpuszta). Ezen községek koszorú-
ként fogják körül a romokban is büszke Szepes-
várat. De térjünk át magának a várnak történetére. 

Hogy a várnak ki volt és mikor az építője, azt 
egész határozottsággal megállapítani nem lehet. Sokan 
azt tartják, hogy Borsu, Bunger fia, a ki Álmossal 
és ennek fiával, Árpáddal, jött Ázsiából Pannóniába, 
lett volna a vár építője. Anonymus említi, hogy 
Borsu a Szepességet kapta Árpádtól ajándékba s a 
galíciai határon egy várat épített.1 A nyelv alakító 
képessége hatását éreztette a vár nevén is, mely a 
körülötte lévő másnyelvű lakosok elnevezése folytán 
többszörösen változott. A vár első neve Gepusia 
lehetett, a mi arra enged következtetni, hogy egykor 
germán eredetű népek, a gepidák birtokában volt. 
Ebből lett később a Sepusium, mely a megye leg-
régibb pecsétjén is olvasható. Majd Cepusium, Cipis, 
Spis, végre a Scepusium. Az első hiteles okmány, 
melyben a várról említés van téve, a XII. századból 
való. Borics herceg ugyanis II. István királytól kapta 
Szepességet lakóhelyül.2 1120. évben a Szepesvár 
(Castellania Spissz3) ura.4 Ki lett Borics után a vár 
ura, nem tudjuk, mert utóbbi csak 1127-ig tartóz-
kodott itt. Ezután 75 évi hézag van a várgrófok sor-
rendjében.5 Hogy már Imre király idejében hatalmas 
erősség volt a vár, mutatja az a körülmény is, hogy 
nevezett király a hagyomány szerint 1198-ban Szepes-
helyen templomot építtetett szent Márton tiszteletére, 
melléje prépostságot állított föl s azt a vár védelme 
alá helyezte.6 1202-ben Tamás, majd a német Rüdiger 

1 Anonymus : Caput XV. és LVH, 28. és 200. lap. — 
Hradczky József: Vándorlások a Szepességen (Igló, 1884.) 
12. lap. — U. az: Szepes vármegye helységnevei. (Lőcse, 1887.) 
15. lap. 

2 Engel : Geschichte von Hal. und Vladim. I. 94. Wagner 
II. 25. 1. 

3 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. (Szepes-Váralja, 1888.) 8. 1. 

4 Századok, 1886. 424. 1. 
5 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. (Igló, 

1884.) 47. 1. 
6 Pirchala Márton : A szepesi prépostság vázlatos törté-

nelme 15. 1. — Wagner I. fol. — Szepes-kápt. levéltár, scrin. 
10., fasc. 1. Nr. 1—2. 
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volt a vár ura, ki a németeket pártfogoló Gertrud, 
II. Endre nejének befolyása következtében nyerte el 
idegen létére e fontos állást.1 II. Endre Kálmán fiá-
nak 1220-ban némi kárpótlásul az elvesztett halicsi 
királyságért az egész Szepességet hercegségként ado-
mányozta. Kálmán azonban 1240 április havában a 
szerencsétlen sajói ütközetben a tatároktól kapott 
sebeibe belehalt. Határtalan pusztítást okoztak a 
szanaszét kóborló mongol csordák, melyek közül 
több a Szepességen is megfordult Sibán vezérlete 
alatt, mire Jordán, a vár parancsnoka, hadi népével 
és a lakossággal a Lapis Refugiira (menedékkő) me-
nekült.2 Ez alkalommal a földszinti vár is elpusztult,3 

valamint a szepeshelyi prépostság s a hat kanonokot 
iszonyú kínzások közt végezték ki. A prépostság 
őrizetére bizott szepességi levéltárat is megsemmisí-
tették.4 

Midőn IV. Béla az országba visszatért 1249-ben, 
Mátyás prépostnak meghagyta,6 hogy a várban, mint 
főerődben,6 egy tornyot és lakást (Palatium? lovag-
terem) építhessen, a hová veszély idején a prépost 
menekülhet. A szörnyű pusztulás után a király a 
főuraknak védkötelezettség terhe alatt számos birto-
kot adományozott, a kik igy nagy hatalomra tettek 
szert s később a királyi hatalom fokozatos gyengü-
lése folytán, még azzal dacolni is merészkedtek. Nem 
is késtek ezt a főurak saját hasznukra fordítani s 
egymásután foglalták el a várakat s koronajavakat. 
Ott magukat befészkelve, a vidéket és lakosait zsa-
rolták.7 Igy a többi között Lóránt, Márk gróf fia, 
IV. (Kún) László idejében, számos pusztítás után a 
felvidéken, Szepes vára előtt megjelent, melyet csellel 
kézre kerített s onnan széltében pusztította a vidéket,8  

s még attól sem riadt vissza, hogy az elhalt plébánosok 
hagyatékát lefoglalja.9 Közben szörnyű polgárháború 
színhelye lett az ország. A kalandos jellemű ember 
most IV. László helyett annak András nevű öccsét 
akarta a trónra emelni, azért az összeesküvőkhöz 
csatlakozott s Marcell várát ravaszsággal kézre kerí-
tette.10 Midőn őt a király felelősségre vonta, kijelen-
tette, hogy mint várúr teljesen független és nem tar-
tozik engedelmeskedni senkinek.11 A király ezek után 

1 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. (Igló, 
1884.) 49. 1. — Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. (Szepes-
Váralja, 1888.) 41.1. 

2 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. (Igló, 
1884.) 15. 1. 

3 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. 1. 1. 

4 U. a. : Vándorlások a Szepességen. 50. 1. 
5 U. a. : Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 16. 1. 
6 Vaszary Kolos : Világtörténelem. (Budapest, 1903.) II., 

101. lap. 
7 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 50. 1. 
8 U. a. : Marcellvár és Markusvár a Szepességen. (Lőcse, 

1885.) 11. 1. 
9 U. o. 11. I. 

10 U. a. ; Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 93. 1. 
11 U. a. : Vándorlások a Szepességen. 50. 1. 

megbízta Palán grófot, hogy Lorántot fékezze meg, 
mire Marcell várát ostrom alá fogta s onnan Lo-
rántot csakhamar ki is űzte 1275-ben.1 Innen Lóránt 
Gergely nevű úrral a szepesi várba menekült s mi-
dőn Jakab mester, szepesi kanonok, a király nevében 
tőlük a vár átadását követelte, őt fogságba vetették 
s kegyetlenül addig kínozták, míg 100 márka finom 
ezüst2 váltságdíjat le nem fizetett.3 Erre a király 
Botyzt (Boldizsár)4 küldte ellenök, ki addig szoron-
gatta a szepesi várat, míg Kunigundának, IV. Béla 
leánya és Boleszláv lengyel herceg nejének, közben-
járására a lázadó főurak föladták 1278-ban.5 A néhány 
napig tartó ostrom alatt Botyz 24 emberét vesztette 
el, mely alkalommal bal karját is átszúrták.8 IV. (Kún) 
László a szepesi várat anyjának, kún Erzsébetnek 
ajándékozta birtokaival együtt.7 

1284-ben Kuzel kún eredetű várgróf volt a vár 
ura. 1285-ben IV. László kormánya ellen lázadás 
ütvén ki, a szepesiek Szepes várát ostrom alá vették.8 

1288-ban március 4-én Jakab mester, szepeshelyi 
prépost, fényes papi öltönyben nagy kísérettel vonult 
föl a várba, hogy tudtára adja Kuzel várgrófnak 
IV. Kún László király látogatását. Március 5-én a 
király bevonulását tartotta a várba; elől mentek a 
kún zenészek, utánuk a kún nemesség, végül a ma-
gyar nemesek és az arany- meg ezüstpénzekkel meg-
rakott szekerek, melyeket a vártoronynál megőrzés 
végett egy barát vett át. A királyt nagy örömmel 
fogadták s a nemesek egymásután jöttek hódolatukat 
bemutatni. Azon pár hónap alatt, míg a király a 
várban tartózkodott, az fényes ünnepélyek színhelye 
volt. Azonban kún hadai a várból ki-kicsapva pusz-
tították a vidéket s egy ily alkalommal számos levél-
tárat is elpusztítottak.9 Ősszel vásárt is tartottak a 
várban. 

A vásárok napján korán reggel megszólalt a 
nagy harang, a vár alsó kapuja megnyílt és a sze-
kerek hosszú raja vonult föl a várba. A várőrség a 
falakon ébren őrködött, nem fenyegeti-e veszély a 
várat. A várudvar közepén volt a vásárbiró sátra 

1 U. a. : Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 39. 1. 
2 A mai pénzérték szerint kb. 800 K. Hradczky József: 

Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 76 1. Jegyzet. 
3 Wenzel IX. 376. ; Magyar tört. életrajzok 1885/6. évf. 

18. 1. — Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. 93. 1. 

4 Hradczky József: Marcell vár és Markusvár a Szepes-
ségen. 22. 1. 

5 Fejér V. 2, 238. 1. — Hradczky József : Szepes vármegye 
helységnevei. (Lőcse, 1887.) 18. 1. — U. a. : Szepes vármegye 
a mohácsi vész előtt. 93., 94. 11. 

6 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. 54. 1. — U. a. : Marcellvár és Markusvár a Szepes-
ségen. 3., 23. 11. 

7 Wagner Pars I. pag. 299. — Bárdossy 220. 1. — Hradczky 
József : Marcellvár és Markusvár. 14. 1. 

8 Magy. történelmi életrajzok 1885/6. V. évf. 121. 1. 
9 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 

1. 1. — U. a. : Vándorlások a Szepességen. 52., 53. II. 
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fölállítva, ki előtt minden fontosabb üzletet kötni 
kellett. A szögleteken ültek a pénzváltók, előttük a 
törvényes mérleg és a rovások, kik a különböző 
pénznemeket magyarázták, váltották, mert minden 
értéknek különböző dénárai voltak. Ez az izraeliták 
s izmaeliták foglalkozása volt.1 László több ünnepélyt 
tartott a Szepes várában való tartózkodása alatt, me-
lyeknél a legnagyobb királyi pompát fejtették ki. Sok 
új szabadalmat is adott egyeseknek és községeknek, 
a régieket pedig ősi szokás szerint megerősítette.2 

Nemsokára rá Lóránt a várat ismét hatalmába ke-
rítette és zsoldosaival az egész Szepességet kezdte 
háborgatni.3 III. Endre király alatt a vár Báldi sze-
pesi gróf birtokába jutott, ki azt Lóránttól foglalta 
vissza.4 A szepesi prépostság a várnak évenkint 
500 kereszt gabonát tartozott beszolgáltatni. Ettől a 
kötelezettségtől 1297-ben III. Endre fölmenti a pré-
postságot.5 

A vegyesházi királyok alatt is igen mozgalmas 
a vár története. Ugyanis az Árpádok halála után 
szánalmas állapotok következtek hazánkra. Egyszerre 
többen is trónkövetelőként léptek föl. Elsőnek érke-
zett Vencel cseh király hasonló nevű fiával, egy 
tekintélyes sereg élén, ki is a Felső vidékre törve, a 
Szepes várat rohammal vette be6 s Bóbert Károly 
csak nehezen tudta később 1308-ban elfoglalni a 
várat, mely alkalomból Kokos mester 34 embert 
veszített a vár ostrománál.7 A kellemetlenségek azon-
ban még nem értek véget, mivel meg kellett még 
fékezni az olygarchákat. Trencsényi Csák Máté már 
annyira vetemedett, hogy Bóbertet ki akarta űzni az 
országból. Minthogy nagy serege volt, a háború már 
több éve tartott, mikor Róbert Károly Szepes várá-
ból a nemességet és a 24 várost fölkelésre hiva, 
azok élén 1312 június 15-én Bozgonynál Csák Mátét 
megverte. 1314—27-ig Drugeth Fülöp volt a várura . 
Alatta Csák Máté ismét ostromolta, de siker nélkül, 
miért is a káptalan pusztításához kezdett. Ekkor 
Fülöp kirohanást intézett ellene, de majdnem maga 
is fogságba esett, ha hűséges szolgája, Ursz Miklós, 
ki nem szabadítja.8 

Bóbert Károlynak az oláhok elleni harcban 
1330-ban királyi pecsétje elveszett, miért is egy újat 
kellett készíttetnie. Egyik okmánya szerint9 Péter 

1 U. o. 54. 1. 
2 Horváth Mihály: Magyarország történelme. I., 461. 1. — 

Fejér : V. 3. 274. 1. 
3 Horváth Mihály: Magyarország történelme. I., 477. 1. — 

Wagner : Annales Scepusienses. III., 282. 1. — Katona : VI., 
1094. lap. 

4 Bárdossy: Ad annum 1279. 400. 1. 
5 Hradezky József: Vándorlások a Szepességen. 55. 1. 
0 Ugyanaz : Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 

52. lap. 
7 U. a. : Vándorlások a Szepességen. 57. 1. 
8 Wagner : Annales Scepusienses. Pars. 1. 131. I. 
9 Hradezky József: Vándorlások a Szepességen. 5ü. 1. 

mester (Galliens Simon fia Sienából1) aranyműves, 
a szepesi vár várnagya készítette el a pecsétet.2 

A trónvillongások I. Ulászló és V. László, illetőleg 
ennek anyja, Erzsébet közt leginkább a Felföldön 
éreztették hatásukat. Erzsébet, Albert király özvegye, 
hogy fiának, (a posthumus) V. Lászlónak igényeit a 
magyar trónra biztosítsa, Brandesi Giskra Jánost az 
országba hívta,3 a ki 1440-ben a husziták, csehek és 
morvák töménytelen seregével jelent meg hazánkban. 
Giskrát Sárosmegye ispánjává tette s a lengyel határ 
felé eső országrész védelmét is rábizta, egyúttal őt 
a Szepesség főkapitányává nevezte ki.4 Szepességet 
csakhamar birtokába is kerítette. Ez volt a kezdete 
annak a zsarnoki uralomnak, a melyet Giskra két 
éven át a Felső vidéken gyakorolt.5 Az 1442-ben meg-
kötött győri béke reményt adott a további békés 
állapotokra, de nem tartott sokáig. Giskra ismét meg-
kezdte az ellenségeskedést. Rozgonyi Simon, Egei-
harcias püspöke, Erzsébet ellensége, ellene is indult 
és a szentmártoni prépostság levéltárát a drága-
ságokkal együtt Szepeshelyről a várba vitette. Még 
a püspök a hatalmas Giskra ellen szállt táborba, 
egy mellékcsapata 1443-ban a várhoz érkezett, Bask 
Péter parancsnokot meglepte s az őrség vigyázatlan-
sága folytán a várat majdnem minden ellenállás 
nélkül hatalmába kerítette. A levéltár persze el-
pusztult. 

Giskra Aximith Pétert, ki méltó társa volt a 
rablásban és fosztogatásban, rendelte a szepesi vár 
parancsnokául.6 Midőn 1444-ben I. Ulászló a várnai 
ütközetben életét vesztette s a magyar trónt V. László 
örökölte, Giskrának nem volt semmi keresnivalója 
az országban. Minthogy ő az országot elhagyni vona-
kodott s az ellene küldött egyik hadat meg is verte, 
maga Hunyady indult ellene. Mindenekelőtt Szepes 
várát fogta ostrom alá, bevette s a rabló őrséget 
kéz- és orrcsonkítással büntette.7 Giskra azonban 
most sem akart távozni. 1450 március havában 
Mezőkövesden megkötött békében Giskrának kár-
pótlást ígértek távozásáért.8 A béke utáni évben (1451) 
Giskra ismét nyugtalankodni kezdett, mire Hunyady 
megjelent s a szepesi várat hamarosan újra elfog-
lalta.9 Erre se távozott el az országból, csak midőn 

1 U. a.: Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 41. 1. 
2 Carolus Franciscus Palma : Notitia rerum Hungaricarum. 

(Buda, Pest, Kassa, 1795.) II., 247. 1. — Horváth Mihály: 
Magyarország történelme. (Pest, 1862.) IL, 333. 1. 

3 Szilágyi Sándor : A magyar nemzet történelme. IV., 
30. lap. 

4 Carolus Franciscus Palma : Notitia rerum Hungarica-
rum. II., 241. 1. — Chronicon cap. XXXII és XXXIV, Calli-
machus lib. II. 

5 Hradezky József: Vándorlások a Szepességen. 63. 1. 
0 Horváth Mihály: Magyarország történelme. II., 381. 1. 
7 U. a. ; III., 381. 1. 
8 Horváth Mihály: Magyarország történelme. II., 387. 1. 
9 U. a. : II., 394.," 388. 11. - Kovachich : Suppl. ad Vest. 

Com. II., 119. 1. 
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10.600 arany forintot neki kezeihez juttattak.1 Aximith 
Péter Giskra elbocsájtott csatlósaiból 5000 főnyi 
csapatot toborzott és a rablósereg a szepesi várba 
fészkelte be magát s réme volt a megyének, míg 
Hunyady János hős fia, László, 1453-ban ki nem 
ugrasztotta őket onnan.2 

A csehek hatalma azonban még korántsem volt 
megtörve. V. Lászlónak 1457. november 23-án Prágá-
ban bekövetkezett halála után Giskra ismét betört 
és ismét elfoglalta a Szepességet, a szepesi várat 
azonban, melyet Thurzó Márton parancsnok védel-
mezett, nem tudta bevenni. Ez a bátor várparancs-
nok okulva elődje szomorú sorsán, most senkit sem 
engedett be a várba, mert félt, hogy tőrbe ejtik s 
magának Mátyás királynak hadait is csak akkor 
bocsájtotta be a várba, mikor maga a király jelent 
meg a vár előtt.3 Szapolyay Imre már mint apród, 
s később az üldöztetés napjaiban is nagy szolgálatot 
tett a Hunyady-háznak. Az ifjú Mátyás király, hogy 
jóindulatát némikép meghálálja s őt még jobban 
lekötelezze magának, 1460-ban kincstárnokává és 
Nagybánya grófjává tette. 1465-ben pedig neki és 
örököseinek a várat birtokaival és nyolc várossal 
odaajándékozta. Ezzel járt a «Szepes örökös grófja» 
cím, a ki fölött csak a király ítélkezett. O volt az 
országban a második örökös gróf. 

Petróczy Miklós. 

A szeretet. <n.) 
Az Űr Jézus, a ki búcsúszavaiban az aposto-

loknak és nékünk végrendeletét és forró óhaját 
árulja el, azt a parancsot adja még ez ünnepélyes 
pillanatban is: «Új parancsolatot adok nektek: 
hogy szeressétek egymást, a mint én szerettelek tite-
ket». (Ján. 13. 34.) A Megváltó kétségkívül csakis 
theologicus szeretettel szeretett bennünket s ennél-
fogva, mikor azt parancsolja, hogy másokat úgy sze-
ressünk, mint 0 szeretett bennünket, specifice ugyan-
azon szeretetről szól, ezt hagyja meg nekünk. 0 nem 
különböztet szeretet és szeretet közölt, mindkettő az 
ő szemében egy. így fogja fel és magyarázza Arany-
szájú szent János is e szavakat: «Videsne dilectio-
nem Dei cum nostra complicatam et quasi catena 
compressant? Ideo aliquando duo dicit praecepta, 
aliquando unum, neque enim potest, qui alteram 
accepit, alteram non habere». (In. Jo. hom. 77. n. 1.) 

Erről a theologicus felebaráti szeretetről szól 
szent János, szól szent Pál. 

Az egyház szent Atyáinál sem találunk egyebet. 
Chrysostomus, Theodoretus, s. Basilius, Nagy szent 

1 Horváth Mihály: Magyarország történelme. II., 396. 1.-
Katona: Oklevelek. XIII. 907. 1. — Teleky: Okmánytár. X. 
386. lap. 

2 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. 96. 1. . 

3 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 65. 1. 

Gergely ugyanezt a tant tanítják. Legyed szabad az 
utóbbi szent Atyától egy rövid részletet idézni: 
«Qualiter, mondja a tudós szent Atya, ista dilectio 
(szent János 15, 12-ről beszél) tenenda sít, ipse insinuât, 
qui in plerisque Scripturae suae sententiis et amicos 
iubet diligi in se, et inimicos diligi propter se. Ille 
enim veraciter caritatem habet, qui et amicum di-
ligit in Deo, et inimicum propter Deum». (In. evang. 
hom. 27.) 

S hogy állításunknak bizonyítékaiból a theolo-
gusok egyetértő tanítása se hiányozzék, bár csak név-
leg említjük meg, hivatkozhatunk szent Tamás, 
Suarez, Bipalda, Gregotius de Yalentia, ujabban 
Pesch, Noldin, Müller stb. munkáira. Ezzel úgy vél-
jük, hogy az ellenvélemény bevitatásának még a 
lehetősége is ki van zárva. 

4. A szeretet ezen tanán, mint alapon, épül fel 
sok olyan kérdés, melyek hivatva vannak az isteni 
szeretet milyenségét, szükségességét, állandóságát, 
üdvözítő erejét megvilágítani. Elsősorban tehát lássuk 
az isteni szeretet viszonyát másodfokú tárgyához, 
hozzánk, emberekhez. Ennélfogva szólnunk kell: 

aj Saját magunk szeretetéről. Az ember termé-
szeténél fogva keresi saját boldogságát, veleszületett 
szükségszerűség hajtja javának elérésére. Az teljes 
képtelenség, hogy ne óhajtsa saját maga javát, hisz 
ezért fárad, ennek eléréseért tökéletesíti magát s ha 
e tökéletes jót elérte, gyönyörködik benne. Minden 
jót kétféleképen érhetünk el és pedig: vagy termé-
szetesen, mint az állat, a mi azonban nem nyugszik 
önszereteten, hanem az ösztönben birja alapját ; vagy 
akaratunknak szabad elhatározása által. Ez utóbbi-
ban van alapja az amor sui-nak, az önszeretetnek, 
mert hiszen : jót akarni a szeretet lényege. 

Minden szeretetben van önszeretet is. Az embert 
ugyanis mindig csak a saját java indítja a cselekvésre 
és így a szeretetre is s a végelemzésben minden sze-
retet csak nekünk hoz jót, minden felebaráti szere-
tet implicite a saját magunk szeretete. 

Az önszeretet (nem az önző önszeretet!) alapja 
a saját tehetségeink megbecsülése, a mennyiben tu-
datában vagyunk annak, hogy mi vagyunk a jó Isten 
legtökéletesebb teremtményei, a teremtés koronája, 
ésszel és szabad akarattal felruházott egyének s a 
természetfeletti rendben a Teremtő fogadott fiai, or-
szágának örökösei s a végnélkül való boldogság egy-
kori birtokosai. Tehetségeink alapja a lélek lévén, 
mindenekelőtt tehát ezt kell megbecsülnünk. Az, a ki 
tudja, hogy ki és mire van hivatva, csak az tudja 
Istent minden fölött, saját magát és embertársait ter-
mészetfeletti módon, az evangélium szellemében sze-
retni. 

Saját magunk szeretetét, vagy az ily értelemben 
vett önszeretelet maga a jó Isten parancsolja. Az Úr 
Jézus Máté 22, 39. v. a felebaráti szeretet példaképéül 
az önszeretetet állítja: «Szeressed felebarátodat, mint 
tenmagadat». Hogy azonban az önszeretet másiknak 
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mintájául, normájául szolgáljon, okvetlenül szüksé-
ges, hogy tökélelessége kifogástalan legyen. Egész 
életünk, a végcél elérése, az összes isteni törvények 
ettől a parancstól függnek s épen ezért ez köt össze 
az Istennel ; — tökéletesnek kell tehát lennie. Ezen 
tökéletességi fok pedig az önszeretetnek theologicus 
volta, azaz, hogy az önszeretet szem elől ne tévessze 
az egyedüli célt, az Istent. Mert hisz a vétekben, a 
bűn elkövetésében is van bizonyos önszeretet, de az 
rendetlen szeretet; ilyent a Megváltó nem parancsol-
hat, mert akkor önmagával jutott volna ellenkezésbe. 
De igenis, ha az Isten akarata szerint szeretjük ma-
gunkat — ut scilicet respectum habeamus Dei — 
önszeretetünk theologicus lesz s épen azért minden 
teremtmény szeretetének normájául szolgál. 

Ezen theologicus önszeretet kivánja meg tőlünk, 
hogy a kegyelem és az örök boldogság természet-
feletti javait magunknak megszerezzük s végcélunk 
elérését biztosítsuk. Okvetlenül szükséges tehát, bogy 
e célt ismerjük s a célra vezető eszközöket használ-
juk. Ismeret nélkül ugyanis nem érhetünk el semmi-
féle célt: ignoti nulla cupido. íme a vallásos okta-
tás, a theologiai munkák olvasása, természetes szük-
ség s nemcsak a papság részéről, hanem a közönség 
is bele van ebbe értve. Itt van megalapítva a cate-
chesis gondolata, a vallásos kérdések intenzivebb 
megvitatása. Ezt az önszeretet természetszerűen meg-
kívánja. S mily sokan vétkeznek ellene ! A legközön-
ségesebb vagy jelentéktelen nyelvészeti stb. kérdé-
seknek vannak művelői s olvasói, a bűnös olvasmá-
nyoknak vannak mecenásai, de az önszeretet kívánta 
vallástudománynak nincsenek pártfogói sem világi 
közönségünkben és sajnos — nem ritkán a klérus 
soraiban sem. 

Az önszeretet necessitate medii megköveteli, hogy 
állandóan kegyelem állapotában éljünk s ha öntuda-
tunk arról tanúskodik, hogy elveszítettük, rögtöni 
visszaszerzésére indít. Mivel a bűn az ember leg-
nemesebbjét, a lelket öli meg: «qui diligit iniquita-
tem, odit animam suam» (Ps. 10. 6), elkerülésére ösz-
tönöz az igazi önszeretet. Úgyszintén okvetlenül bir-
tokában kell lennünk annak a tudásnak, a mely az 
üdvösségre feltétlenül szükséges; a megtérést halo-
gatni, az erénygyakorlatokat, a melyek a lélek ékei, 
elhanyagolni szeretetlenség önmagunkkal szemben. 
A mi a testi javakat illeti, szeretnünk kell saját éle-
tünket, egészségünket s testünk épségét. 

b) Hogy nemcsak minmagunkat, hanem fele-
barátunkat is szeretnünk kell, a mondottakból elég 
világosan kitűnik. A felebaráti szeretetnek indító oka 
is benne van abban a viszonyban, a mely minket az 
Istenhez fűz. A mint később látni fogjuk, az «Isten 
mint a legfőbb jó a szeretet állal közelíttetik meg; 
quatenus habemus rationem finis supernaturalis». 
(Pesch. 1. cit. n. 610.) Ennek alapján felebarátunkat 
csakis akkor szeretjük carilate theologica, ha vonat-
kozásba hozzuk az Istennel. «Neque enim vera di-

lectione diligeremus invicem, nisi diligentes Deum». 
(S. Aug. Praef. 87. in Joan. Brev. Rom. d. 28. oct.) 
Theologusok ezen viszonynak három módját isme-
rik, de ezen módok tulajdonképen egy és ugyanazon 
dolognak háromfajta nézőpontjai. Sz. Tamás röviden 
így foglalja össze: Ratio diligendi proximum üeus 
est ; hoc enim debemus in proximo diligere, ut in Deo 
sit. (2, 29. 25. a. 1.) Ezen, már amúgy is elég világos 
szavakat így magyarázza meg: «Caritas fundatur su-
per communicatione vitae aeternae». Az Isten fele-
barátunkhoz való viszonyban is mint végcélunk causa 
efficiense és causa formalisa, a mennyiben u. i. for-
málisán az Istentől részesülünk az örök boldogság-
ban a kegyelem ajándékai által és mint causa fina-
lis szerepel. 

Ugyanezen alapszik az emberek közötti barát-
ság is. Mert mi a barátság? Nem egyéb, mint köl-
csönös jóindulat, szeretet, mikor t. i. kölcsönösen 
aífectu et effectu egymáshoz vonzódunk. Bár fele-
barátunk szeretetünk nem elsőrangú tárgya, hanem 
csak másodrendű, mégis neki épen úgy óhajthatunk 
jót, mint az Istennek s pedig nemcsak ex concu-
piscenlia, a mennyiben jót várunk viszont tőle, ha-
nem önzetlenül ex benevolentia, az Istenre való 
tekintetből. Ez az utóbbi könnyen megvan a szen-
tekben, a kik állandóan az Istennel vannak össze-
köttetésben s a kik csak az Istenért tesznek mindent, 
a kik épen ezért egyedül helyesen képesek betölteni 
Krisztus Urunk parancsát. Csupán ezekkel lehetséges 
a valódi és szent barátság! 

A bűnös emberekkel a theologicus barátság 
sokkal nehezebb és tökéletlen, mivel lelki életük 
nincs in actu, lelkük a halálos bűn állapotában holt, 
a «communicatio vitae aeternae in potentia est tan-
tum». (Pesch.) Viszont a bűnösök sem szerethetnek 
isteni szeretettel. A bűnös ugyanis, a míg a bűnben 
él, Istennek ellensége, az Isten megtagadja tőle meg-
szentelő kegyelmét és így sem magának, sem más-
nak semmi jót, az örök életre érdemszerzőt se nein 
tehet, se nem akarhat. 

A felebaráti szeretet milyenségét az Úr Jézus 
fejezi ki ezen szavaival : «mint tenmagadat». Ezzel 
nem a szeretet intensitásának egyformaságát, egyen-
lőségét, hanem az indító oknak és a szeretet tárgyá-
nak hasonló voltát jelzi. A theologicus szeretetnek 
az indító oka tehát egy és ugyanaz, akár az Isten, 
akár az ember legyen a tárgya. S az emberek között 
sincs különbség, akár én magam legyek szeretetem 
tárgya, akár felebarátom. 

Felebarátomat affective és effective kell szeret-
nem, mivel a «sicut teipsum» mind a két actust 
kifejezi. A szeretet természete megköveteli a belső, 
érzelmi actust, e nélkül a szeretet külső kifejezése 
nem is gondolható el. A külső lett ugyanis a belső, 
érzelmi szeretetnek, a belső jóakaratnak csak végre-
hajtása, lettekben való megnyilatkozása. Ebből az 
okból kárhoztatott XI. Ince pápa két tant, a mely a 
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belső, affectiv szeretetet tagadja. Non tenemur pro-
ximum diligere actu interno et formali (u. 10.) és 
Praecepto proximum diligendi satisfacere possu-
mus per solos actus externos (u. 11.) (üecr. d. 2. 
Mártii. 1079.) 

A felebarátunk iránti belső szeretel (affectivus 
amor) ugyanúgy gyakorolható, mint az isteni szere-
tet. Tehát az elnyert jó fölött érzett örömmel, vággyal 
stb. Ezen kötelezettségünknek pedig eleget teszünk 
úgy, ha szándékunkat erre irányítjuk, vagy ily szán-
dékkal imádkozunk, különösen a «Miatyánkot», vagy 
ha a gyűlölettel ellentétes tetteket gyakorolunk. 

Ezen érzelmi, belső szeretet azonban legkevésbbé 
sem elégséges. A belső szeretetnek külsőleg is meg 
kell nyilatkoznia szent János szavai szerint: A ki e 
világ javaival bir és látja szűkölködni felebarátját és 
bezárja szivét előtle, mikép marad meg abban — az 
Isten szeretete? Fiacskáim, ne szeressünk szóval, ha-
nem cselekedettel és igazsággal. (I. Joan. 3, 17, 18. 
Jac. 2, 13. Luc. 3, 11.) Ennélfogva a szükségben lévő 
felebarátunknak segítségére kell lennünk mindenben, 
a mi akár a lelki, akár a testi javát célozza s a 
lelki szükségleteit nagyobb figyelemmel kell kisér-
nünk, mint a testieket. Felebarátunk üdve, boldogu-
lása irányozza tehát tetteinket és a mennyiben felül-
múlja a lélek üdve a test javait, annyiban kell tet-
teinkben a lelkek iránti munkát előtérbe helyeznünk 
a testieknek. Ez a tettekben tényező felebaráti sze-
retet legmagasabb pontját éri el saját életünknek 
felebarátunkért való feláldozásában. Nagyobb szere-
tete senkinek sincs ennél, mintha valaki az ő életét 
adja barátiért! (Joan. 15,13.) Ezekkel a szavakkal az 
Úr Jézus a tettekkel kifejezésre juttatott szeretetet 
parancsolja, a mely szeretet kifejezésének ezer és ezer 
a módja. Ott vannak az irgalmasság, testi és lelki 
cselekedetei, mennyi mód áll rendelkezésére az em-
bernek szeretetének kifejezésére ; ott van a szociális 
élet ezer és ezer követelménye, hány kis mozaik kő 
a szeretet tornácának a padozatján! Annyi a módja 
a felebaráti szeretet parancsa érvényesítésének, hogy 
lia valaki elmulasztja, méltán elitélendő az isteni 
Megváltótól: Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök 
tűzre, mely készíttetett az ördögnek és az ő angya-
lainak. Mert éheztem és nem adtatok ennem ; szom-
júhoztam és nem adtatok nekem italt. (Math. 25,41, 
42.) Mert a mit felebarátunknak teszünk, az Isten-
nek tesszük : Bizony mondom nektek : A mit nem 
cselekedtetek egynek a kicsinyek közül, nekem nem 
cselekedtétek. (Math. 25, 45. et seq.) 

cj A felebaráti szeretetnek ki kell terjeszkednie 
ellenségeinkre is. Ellenségünk az olyan ember, a ki 
gyűlöl, a ki üldöz, rosszat akar nékünk s ezt a rossz-
akaratot akár jelekkel, akár tettleg is kifejezésre 
juttatja. 

Az ellenség szeretete a mi természetünkben bírja 
alapját. Mert ha a felebarát szeretetére a természet 
törvénye kényszerít bennünket, ugyanaz a törvény 

nem oldoz fel az ellenség szeretetétől sem. Annál is 
inkább áll ez igazság, mivel az ellenség is a mi fele-
barátunk, a ki szoros kötelékkel van hozzánk kötve. 
Ezt a köteléket, a természet szükségszerű kötelékét 
már most sem a sértés (akaratunk sérelme), sem 
semmiféle rajtunk elkövetett igazságtalanság (iogaink 
sérelme), de még megkárosíttatásunk (jogaink sérelme 
kárral összekötve) sem szüntetik meg, hanem ezen 
sérelmek dacára is fennáll. Az ellenségeskedés csak 
megsértése, de nem felbontása a természet e kötelé-
kének, a mely, mivel természetünkkel függ össze, se 
meg nem szüntethető, se fel nem bontható. S épen 
ezért a kibékülés alkalmával nem új kötelék kelet-
kezik, sem új szövetség, hanem a jogrend sérelmét 
hozzuk helyre. 

A mit a természet parancsol nekünk, ugyanazt 
hagyja meg nekünk az isteni üdvözítő is: Szeressé-
tek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik titeket 
gyűlölnek és imádkozzatok üldözőitekért és rágal-
mazóitokért. (Math. 5, 44. Cf. Luc. 0, 27. Rom. 12, 
17, 20.) Ez a parancs, a mely az Ószövetségben is 
világosan ki van fejezve (Cf. Lev. 19,18. Prov. 25, 21.), 
a farizeusok szemében később a nemzetiség kere-
tébe foglalódott — a mennyiben ugyanis az idegen 
nemzetiségű ellenséget szeretni nem kellelt — a po-
gányok előtt teljesen ismeretlen, a kereszténységben 
azonban az ember legnemesebb tettét jelenti. 

Az ellenség- és a felebaráti szeretet közölt nincs 
különbség, az ott elmondott elvek tehát erre is vo-
natkoznak. A mi jóakaratunknak egész affectus és 
effectusával kell ellenségeinket is környékezni, a mi 
az Úr Jézus példájából is egészen világosan kitűnik. 
Ki kell tehát zárnunk viselkedésünkből 1. a gyűlö-
letnek minden érzelmét és tettét, sőt ellenkezőleg 
2. ellenségeinkkel szemben meg kell tennünk azt, a 
mit barátainknak tennénk. Erre pozitív parancs is 
létezik: A mint akarjátok, hogy cselekedjenek nektek 
az emberek, ti is hasonlóképen cselekedjetek nekik. 
(Luc. 6, 31. Cf. Tob. 4, 10.) 

Erről különben szélesebb mederben Waldmann 
M. tárgyal a «Die Feindesliebe in der antiken Welt 
und im Christentume» (Wien, Mayer, 1902) cimű 
művében. 

5. A szeretet indító oka. Az indító ok (objectum 
formale), a mi t. i. minket a szeretetre indít, az isteni 
jóság, akár subiective tekintve, mint a mi javunk, 
akár obiective, azaz magában véve, a mint létezik. 
A subiective értett isteni jóság az isteni remény indító 
oka, a miért is az isteni szereteté az utóbbi leend. 
Legyen szabad erre vonatkozólag Suarez szavait 
idézni: «In hoc differt Caritas et ab omni alia di-
lectione boni creati et dilectione ipsius Dei, quae est 
concupiscentiae vel spei ; nam haec diligit Deum, ut 
summum bonum diligentis, Caritas autem amat Deum 
propter se.» (De car. disp. 1. sect. 2. u. 1.) A XVIII. 
századig ennek az ősi tannak egyáltalában nem vol-
tak ellenségei, csupán a XVIII. század végén látott 
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napvilágot Bolgeni ellentétes véleménye, a mety az 
egyház tanával is homlokegyenest ellenkezik, a «Deila 
caritá o amor di Dio» cimű művéhen. 

Ezen tannak a veleje Perrone szerint (1. Pesch. 
1. c. n. 539.) az, hogy «az isteni szeretet obiectum 
formaleja vagyis indító oka, a mely szeretettel a szent-
ségek tényleges felvétele előtt megszentelődünk, maga 
az Isten, a mennyiben a mi javunk, de nem, mint 
magában vett jó, bonum in se, s épen azért a theo-
logicus szeretet tulajdonképen csak önös szeretet 
(amor concupiscentiae), legkevésbbé pedig a jóaka-
rat szeretetében (amor benevolentiae) nyilvánul.» 
(De. car. n. 32.) 

Bolgeni tana : Az egyetlen indító ok, a mely az 
embert a cselekvésre indítja és felgerjeszti, önön-
magunk szeretete. Önszereteten azt a vágyat értem, 
a mely szerint jó dolgom legyen és saját boldogsá-
gomat felleljem. Mindebből tehát az következik, hogy 
a jóakarat önzetlen szeretete nem létezik. Ezen vé-
leményben, a mely az emberi lélekre nézve egyike 
a legkegyetlenebb theoriáknak, sok dolog teljesség-
ben összezavartatik. Első sorban a szeretet indító oka. 
Igaz, hogy a mi javunk, a melyet a szeretet tárgyá-
ból tulajdonképen mi élvezünk, az indító okkal igen 
sokszor összeesik, de mindamellett mégsem az egye-
düli ok, a mely a szeretetre indít minket. Számtalan 
egyéb ok és körülmény is indíthat a szeretetre. 
«Non tarnen propter hoc amat, quia suum est, sed 
quia bonum est ; bonum enim est per se obiectum 
voluntatis.» (S. Thomas In 2. d. 3. q. 3. ad 2.) 

A szeretet tárgyának a mi akaratunkra okvetle-
nül befolyással kell lennie, mivel bármely tehetsé-
günk — így az akarat is — csakis akkor működik, 
ha tárgya valami befolyást gyakorol reá, miként a 
szem nem lát, ha az aether rezgése nem ingerli az 
ideget. Az akarat is hasonlóképen nem képes szeretni 
vagy valakinek jót kívánni, akarni, hacsak a jóság 
nem gyakorol hatást reá vagy hacsak valami össze-
függés nem jön létre közöttünk s a szeretet tárgyá-
nak jósága között. Mindez azonban még nem a sze-
retet indító oka, hanem a conditio sine qua nonja, 
a mely nélkül az akarat vonzódása és a jó kívánat 
nem állhat fenn. «Ignoti nulla cupido» elv itt is ér-
vényesül. 

Ezen elv igazsága szerint tehát az Isten csakis 
úgy szerethető, ha belső jósága előttünk ismeretessé 
lesz, de ez a megismerés és a jóságnak magunkra 
való alkalmazása még nem szükségképen indít min-
ket az Isten szeretetére. S ha tényleg nem indít arra, 
lehetséges egyéb ok is, a mely az Isten szeretetét 
bennünk kiváltja. Szent Tamás azért jegyzi meg oly 
találóan : «Caritas facit hominem Deo inhaerere 
propter se ipsum» (2. 2. q. 27. a. 6.) és «Caritas attin-
git ipsum Deum, ut in ipso sistat, non ut ex eo no-
bis aliquid proveniat.» (2. 2. q. 13. a. 6.) 

Ezenkívül a szeretet fogalma bizonyos fokú egye-
sülést is kíván a szerető és a szeretet tárgya között 

s épen ez az unió már magában foglal valami gyö-
nyörűséget, a mivel az ember sokszor megelégszik s 
nem kíván egyéb jót. Az ember ugyanis egyesülni 
kíván szeretetének tárgyával, jóllehet ez fájdalmat, 
szomorúságot vagy egyéb rosszat jelent is számára, 
így pl. a szent atyák azt kívánják tőlünk, hogy ön-
magunknak elveszvén, csupán az Istenért éljünk. 
«Amat, ardet, fervet, calcat omnia, quae delectant et 
transit. O amare ! o ire! o sibi perire! o ad Deum 
pervenire ! Qui animam suam amat, perde! earn et 
qui perdiderit animam suam propter me, inveniet 
earn. Sic armandus est amator institiae, sic arman-
dus est amator invisibilis pulchritudinis.» (S. Aug. 
S. 160.) Vagy a mint szent Ignác oly gyönyörűen 
kifejezi: «Nihil suavius est, quam amare Deum, ita 
ut ex amore illius multa patiaris.» 

Hol van itt az önmagunk szeretete, hol az amor 
concupiscentiae ? 

S itt hiábavaló a Szentírásra való minden hi-
vatkozás, mintha a Szentírás nem mindig a jóakarat 
szeretetét tanítaná, hanem az «önszeretetet» ; erre a 
hivatkozásra Hurterrel azt kell felelnünk: «Neque 
verum, neque admiltendum est, S. Scripturam tantum 
amorem concupiscentiae docere.» (Hurter. Tom. III. 
n. 570.) Nem tartjuk valónak e hivatkozásuk igaz-
ságát, mivel igen sok helyen a Szentírás épen a 
benevolentia szeretetét hirdeti ; s nem is szabad meg-
engednünk, mivel azok a szentírási helyek, amelyekre 
Bolgeni támaszkodik, nem igazolják álláspontját, 
hanem «bár nem oly formaliter nyilatkoznak e szent-
írási helyek a jóakarat szeretetét illetőleg, mint a 
theologusok, mégis a szöveg értelme erre vonatko-
zik.» (V. ö. Pesch, tom. VIII. n. 547.) 

Az Úr Jézus ugyanis sok helyen magasztalja a 
szeretet azon nemét, a mely nem tekinti a saját 
hasznát, hanem vagy Istennek vagy a felebarátnak 
javát. így szent Jánosnál (14. 28.): Ha engem szeret-
nétek, örülnétek azon, hogy az Atyához megyek, mert 
az Atya nagyobb nálamnál. Mintha csak azt mon-
daná: Ti szomorúak vagytok, mivel jelenlétemet 
nélkülözni fogjátok, de ha szeretnétek engem, örven-
denétek az én megdicsőülésemen és Atyám dicsősé-
gén. Hol van ebben az amor concupiscentiae? Hi-
vatkozhatunk arra a még világosabb nyilatkozatára 
is: «Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut ani-
mam suam ponat quis pro amicis suis.» Már pedig 
az emberre nézve a földön nincs értékesebb valami 
tulajdon életénél s nincs az Istennek nagyobb aján-
déka, mint az élet. Az Üdvözítő ennek a legértéke-
sebb, az Isten nagy ajándékának áldozatul való ho-
zását a szeretet legtökéletesebb fokának mondja. Hogy 
magyarázzuk Máté 22, 57. versét, a hol az első és leg-
főbb parancsot hirdeti ki nékünk az Úr? Talán 
«teljes erőből» szeretjük az Istent, ha csupán az 
önző szeretet kapcsa fűz hozzá, vagy talán ennél 
többre az ember már nem képes ? 

Veszely Géza, 
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Tiofb auer szent JÇelemen élete alkonyán. (xx.> 
Nel)ó h e g y é n . 

Istennek az ószövetségben egyik legnagyobb 
embere Mózes, ki az Úr kiválasztott népét az egyp-
tomi fogságból csodák kiséretében kivezette s 
ugyanazt a pusztában negyven éven át még csodá-
latosabban fenntartotta és vezérelte, élete alkonyán a 
gondjaira bízott nemzetet a pusztából lassankint az 
Istentől kijelölt helyhez, az «ígéret földjé»-hez mind 
közelebb és közelebb terelgette; ámde tudjuk róla, 
hogy az új hazába ő maga be nem léphetett. Nem 
messze az Ígéret földjétől, Nebo hegyéről, Isten meg-
mutatta neki népének tejjel-mézzel folyó új hazáját 
s ugyanott a hegyen lelkét magához szólította, tes-
tét pedig, mint a Szentírás mondja «Moáb földjének 
völgyébeu» eltemette.1 

Bárkitől származik a gondolat szentünknek, 
Mózeshez hasonlóan, Nébó hegyén való szereplésé-
ről, a gondolat, a hasonlat igazán találó. Hofbauer 
atya is 35 évi küzdelmes élet s ide-oda vándorlás 
utján elvezette szerzetesrendjét az «Alpeseken innen» 
az «Ígéret földjének», az állandóságnak és a virág-
zásnak határához, de az új korszaknak napfelkeltét 
teljes ragyogásában ő már nem élvezhette s csak 
látnoki lélekkel az idők méhében, távolról köszönt-
hette. 

Az a kérdés merül itt fel, mit tett szentünk éle-
tének abban a rövidke szakában (az 1819. év vége 
felé járunk s szentünk 1820. márc. 15-én halt meg), 
melyet az ő nebó-hegyi állapotának is lehet nevezni. 

Erre a kérdésre röviden sokat lehet mondani. 
Istenbe vetett tántoríthatatlan hittel és bizalom-

mal készítette elő szerzetes rendjét a már ismert 
értelemben vett «igéret földjé»-nek birtokba vételére. 

Tántoríthatatlan hit és bizalom Isten iránt, támo-
gatva béketüréstől a világ részéről reánk zúdított 
akadályokkal és zaklatásokkal szemben : ez a három 
erény veti meg alapját a szentek életében az ő hősi 
sokszor ember feletti törekvéseik sikerének. Ez nem 
emberi vélemény, hanem isteni tanítás. A gyakor-
lati kereszténységnek ezt az isteni elvét szent Jakab 
az aszkéta apostol reánk maradt fenséges levelében 
így fejti ki: Nagy örömnek tartsátok atyámfiai! 
mikor különféle kísértetekbe estek,2 tudván, hogy a 

1 Fölménc tehát Mózes Moáb mezőségéről Nébó hegyére 
és mondá neki az Úr : ez azon föld stb. Láttad azt tennsze-
meiddel, de át nem mégy rája. Es meghala ott Mózes az Úr 
szolgája, Moáb földjén, az Úr rendeléséből. Deuloronomium, 
34; 1, 4, 5. Mózes temetését szent hagyomány szerint Isten 
rendezte, de az angyalok végezték. V. ö. a magyar Szentirás 
Tárkányi-féle kiadását. Eger, 1865. 211. lap, 4. jegyzet. 

2 A kisértetek alatt mondja itt a magyar Szentirás 
Tárkányi-féle kiadása (Eger, 1865, 1556. 1.) különösen a külső 
üldözések és szorongattatások érhetnek, (mint Luk. 22, 28.), 
melyeknek a keresztények ki voltak téve (lásd szent Pál a 
zsidókhoz írt levelének bevezetését.) A keresztény ember 
örömmel fogadja a kísértéseket, mert azok alkalmat adnak 

ti hitetek próbálása béketűrést szerez, a béketűrés 
pedig tökéletességre viszi a cselekedetet, hogy töké-
letesek legyetek és teljesek minden fogyatkozás nél-
kül. Ha jícdig valaki közőletek (vagy ebbeli például) 
böleseségben szűkölködik, kérje az Istentől, ki min-
dennek bőséggel ad szemrehányás nélkül ; és meg-
adatik neki. De hittel kérje, semmit sem kételkedvén 51 

mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, 
mely széltől indíttatik és idestova hányatik.2 Azért 
ne is vélje az olyan ember, hogy valamit nyer az 
Úrtól».3 

Istenbe vetett hitében és bizalmában hősi béke-
türéstől támogattatva, kiállván a próbát szentünk — 
most — hogy élete harmincötévi küzdelmeinek, fá-
radalmainak, szenvedéseinek aratási ideje szemláto-
mást kezdett a látóhatár szélén feltűnni előtte, épp 
oly angyali megnyugvással Isten intézkedéseibe kezdte 
szerzetes rendjét az igéret földjére való bevonulásra 
előkészíteni, mint a mily angyali megnyugvással 
hordozta át az üldözések ideje alatt magával Varsó-
ból Svájcba és Délnémetországon át Bécsig. 

S rendjének ez az előkészítése Bécsben és Ausztriá-
ban való törvényszerű és állandó megtelepedésére, 
ez volt Hofbauer szent Kelemen nebóhegyi szent fog-
lalkozásának a dereka, eziránti tervezéseiben főleg 
két gondolat vezérelte szentünket. Első az volt, hogy 
az Ausztriában való rendházat illetve rendházakat 
nem idegen származású, hanem honfi rendtagokkal 
népesítse be. A rend hivatása népmissió és a poli-
tikai körülmények követelték ezt. Második gondolata 
szentünknek arra irányult, hogy lehetőleg tőle nevelt 
és pedig ifjú tagokkal népesítse be a telepet, illetve 
telepeket.4 

És itt ismét átadjuk a szót a szent férfiú kor-
társának, neveltjének, bizalmasának, Pajalich dr.-nak: 
«0 (Hofbauer szent Kelemen atya) alázatos imákban 
ajánlotta az Úrnak az ügyet, amelyről (a hatósági) 
tanácskozás folyt és annak szerencsés sikere iránt 
bizalommal elkezdte a dolgokat a közeli kezdődés 
számára előkészíteni. Ebben az előkészületben ő 
a legnagyobb (Istenbe vetett) bizodalomról tett tanú-
bizonyságot. Akkor kongregációjának csak egyetlen 

neki, hogy a hithez állhatatos legyen és a béketűrés által 
tökéletességre jusson. így örültek az apostolok szenvedé-
seiknek. (Apóst. csel. 5. 14.) V. ö. Máté 6. 13. 

1 Erős bizalommal, mondja az idézett magyar Szentirás 
u. o. 6. jegyzete, mitsem kételkedvén Isten hatalmán és bő-
kezűségén. Isten a bizalom által akar meggyőzetni : hogy 
rajta mintegy erőszakot tegyünk. Lásd Móz. I. 32, 24,4. jegyz-
Márk 11. 24. 

2 Mert a kétkedő játékszere gondolatainak, mint a hul-
lám játékszere a szélnek; majd bizik Isten hatalmában és 
jóságában, hogy kérését teljesítheti, majd kételkedik. U. o. 
7. jegyzet. 

3 Mivel a könyörgés meghallgatása csak a hittől és biza-
lomtól függ. Már 11 ; 24. Ian. I. 3, 21 22.) U. o. jegyz. 

4 «Man musz mit der Jugend anfangen. Mit den Alten 
kann man wenig ausrichten,» volt egyik nevezetes mondása a 
fentjelzett tekintetben. Innerkofler, 785. 1. 
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rendtagja volt mellette, t. i. Martin Stark atya 33 éves 
ifjú áldozópap. Vájjon volt-e szándéka néhány1 más 
atyát a külföldről Ausztriába szóllítani, vagy nem, azt 
nem tudom megmondani, mert erről ő nem beszélt. 
Amennyire én látom a dolgot, ő azokra az ifjú nö-
vendékekre számított és épített, kiket ő a maga 
módja szerint nevelt és kik a császár alattvalói vol-
nának. Ezekkel akarta a kezdetét megkezdeni, nehogy 
ujabb nehézségekbe ütközzék bele. Ez ifjak közöl 
némelyek már hittudományt tanultak vagy ebbeli 
tanulmányaikat a rendbe való belépés után csak-
hamar bevégezehették.2 Néhányan épen 1819-ben 
végezték be ezeket a tanulmányaikat és áldozó-
papokká valának szentelhetők. Én is, már fölszen-
telve, épp ez év augusztus havában tettem utolsó 
hittudományi vizsgámat és már egy év óta kész 
voltam a kongregációba belépni».3 

Mikor Hotbauer szent Kelemen atya emlékiratát 
rendjének Bécsben, illetve Ausztriában való letelepí-
tése iránt Ferenc császárnak átnyújtotta, akkor ő 
már öt osztrák-honos újmisés pappal rendelkezett, 
kik minden pillanatban készek valának a kongregá-
cióba való belépésre. Ezek között első helyen em-
lítendő Johann Madiener dr., a ki, mivel a kongre-
gáció még nem volt elismerve, a bécsi főegyházmegye 
szolgálatában kápláni állást töltött be Bécsben a szent 
Ágostonról nevezett udvari plébánián. Másik ily 
rendi jelölt újmisés papja volt szentünknek a mái-
szintén többször említett Pajalich dr., 1919. nyarán 
pedig egyszerre három újmisés papot kapott Hofbauer 
atya. Ulrich Petrák, Leopold Michalek és Johannes 
Kral személyében,4 kik azonban mindhárman — 
ugyanazon oknál fogva, mert a kongregáció Ausz-
triában még nem volt elismerve — a bécsi főegy-
házmegye területén a konsistoriumtól kijelölt plébá-
niákon kaptak segédlelkészi minőségben alkal-
mazást.5 

Az a kérdés most, hogyan készítette elő, hogyan 
nevelte Hofbauer atya ezeket a különféle plébániákon 
segédkező káplánokat és más ifjú embereket, kik 

1 Volt idő, mikor egyszer szentünk a köréje sorakozó 
ifjú papjelöltekről nyilatkozott: «Ich weisz nicht warum 
mir Gott gerade so viele junge Leute zuschickt». Ez akkor volt, 
mikor szentünknek az isteni Gondviselésnek a kongregáció 
letelepítésére vonatkozó határozatáról sejtelme sem vala. 

2 Id. k. §. 117. 
3 Der Mann Gottes war voll Jubel, denn er sah in all 

diesen neugeweihten Priestern ebensoviele zukünftige Mit-
glieder seiner Kongregation. Innerkofler 784. 1. 

4 Mindhárman, bár theologiai tanulmányaik alatt a 
bécsi papnevelő intézetben éltek, Madlenerhez és Pajalichhoz 
hasonló szentünk legintimebb lelkifiai és tanítványai közé 
tartoztak annyira, hogy Michalek első miséjét szentünk manu-
duktorsága melleit a bécsi Orsolya-rendiek templomában 
tartotta s az ünnepi díszben szintén szentünk látásában volt 
felszolgálva. Az ünnepi szentbeszédet a szintén redemtorista 
rendijelölt újmisés, Johannes Madiener mondotta. 

5 Facti estis, quibus lacte opus est, non solito cibo-
Hebr. 5. 12. 

az ő kongregációjába akartak belépni, az adott vi-
szonyok között a szerzetesi életre. Anya-zárdája nem 
volt, rendes novitius életet velők nem folytathatott. 
Sokszor tapasztalt emberfeletti okossága, mely máso-
kat, mivel a Szentlélektől táplálkozott, messze túl-
haladta, itt is sajátságos utat tört magának. 

Szent Pál apostol hasonlata szerint szerzetesi 
jelöltjeit nem kemény eledellel, hanem gyengéden 
tejjel táplálgatta.1 Hogy szentünk e mellett a gyen-
gédség mellett a szigort is szem előtt tartotta s egy 
és ugyanazon időben mindakét eljárást tudta és 
szokta alkalmazni s hogy a világban élő ifjú szer-
zetesi jelöltjeivel szemben is idővel szigorú nevelést 
szándékozott életbe léptetni, erre nézve Pajalich 
után szentünk legújabb rendi történetirója a követ-
kező esetet beszéli el. Breznay Béla dr. 

A keresztények munkáé te te Nagy Constan-
tinus előtt. (xi.) 

Mikor Tertullianus a De idololatriá-ban meg-
rostálja a maga montanista túlzott szigorúságával a 
különféle foglalkozásokat, egy sereg mesterséget, sőt 
művészetet említ s lépten-nyomon látjuk, hogy nem 
beszél a levegőbe, hanem a keresztények tényleges 
mesterségeit tartja szeme előtt. A hol legkevésbbé 
várnók, a bálványkészitésnél, nyíltan kimondja, hogy 
keresztények is foglalkoznak vele, sőt papokká is 
szenteltetnek. Sorozatában helyt foglalnak: plastes, 
caelator, albarius tector (tecta sarcire, tectainducere, 
cisternam liare, cymatia distendere, et multa alia 
ornamenta praeter simulacra parietibus incrustare), 
pictor, marmorarius, aerarius, deaurator, opifex 
lancium) scyphorum, coronarum. Ámbár Tertullianus 
sem veti el teljesen ezeket a mesterségeket és művé-
szeteket, hanem csupán módfölött megszükiti tárgyai-
kat : mégis ez a hang nem az egyetemes egyházé, 
hanem egy nagyműveltségű, de szélsőségekre való 
hajlama következtében önmagával meghasonlott 
egyéné. A karthagói keresztények máskép gondolkod-
nak, máskép élnek és hangjuk még Tertullianus mű-
véből is kicsendül. Mennyivel máskép beszél alex. 
Kelemen, a kinek csupán az unguentarii és expilatores 
ellen van elitélő szava. Rómában is máskép gon-

1 Tamquam parvulis in Christo lac vobis potum dedi, 
non escam. I. Cor. 3, 1, 1. »In deren (szerzetesi jelöltjei) 
Behandlung, irja Innerkofler, wendete er noch immer ein 
ungemein gütiges Benehmen an, da er sie für eine kräftigere 
Nahrung und für hartes Brot noch nicht empfänglich s a h . . . 
Er hütete sich — Pajalich elbeszélését követi Innerkofler — 
sie zu entmutigen und sie zu verlieren. Die Lage war noch 
immer so, dasz er sie in das geistliche Leben noch nicht in 
einer geregelten und festen Weise einführen konnte. Es ist 
wahr, alle hatten einen guten Willen und einen ernstlichen 
Entschlusz, ein eifriges Leben zu führen, aber sie waren 
noch nicht imstande, eine harte und rauhe Behandlung zu 
ertragen. Deshalb behielt sich P. Hofbauer solches auf pas-
sendere Zeiten und Orte vor.» Id. m. 784—5. 1. 
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dolkodnak, amiért is Tertullianus gúnyolódik kely-
heik fölött, melyekre a jó pásztor van festve (De 
pudic. 7.) Különben az egyetemes egyház fölfogását 
eléggé tükröztetik az ősker. művészetről ránk maradt 
adatok és emlékek. 

A keresztényeknek kimutathatólag a III. század-
tól kezdve voltak templomaik, melyek építésében 
bizonyosan keresztények vettek részt. Origenes egy 
helyen idézi ugyan Celsusból, hogy a keresztények 
oltárok, szobrok, templomok építésétől irtóznak 
(C. Cels. VII, 17.), másutt azonban fölgyújtott tem-
plomokról beszél (Tract. 28 in Mt) és buzdítja a 
híveket, hogy az oltárok és templomok építéséhez 
valamivel hozzájáruljanak (Hom. 10. in Jesu Nave). 
Nyssai Gergely szól a csodatévő Gergely által épí-
tett templomról, mely az ő korában is állott (Vita 
Greg. Thaum. 3.). Fabianus pápáról olvassuk: militas 
fabricas per coemeteria fieri praecepit (Liber Pontif. 
Duchesne I, 4.). Samosatai Pál idejében Antiochiában 
templom volt, melyben ő emelvényt és trónt állítta-
tott (Eus. H. E. VII, 30, 9: 708) ; mikor pedig Pál 
letétele után a templomot átadni nem akarta, Aurelia-
nus császár azoknak Ítélte oda, akikkel az itáliai 
püspökök s kivált a római közösséget tartanak (Eus. 
H. E. VII, 30, 19: 714.). Diocletianus uralkodásának 
kezdetén a keresztények a régi templomok helyett 
más tágas ujakat építettek (u. o. VIII, 5: 737). Lactan-
tius a nikomediai templomot így jellemzi: fanum 
illud editissimum. (De mort, persec. 12.). A cirtai 
templomról, mellékrészeiről és leltáráról már ismé-
telten hallottunk; Alfius Caecilianus vallja, hogy az 
üldözés példáit már látta : Zama et Furnis dirui 
basilicas (Acta purgationis Felicis 4.; G.A. M. 207). 
Nem lehet tudni, vájjon miievei Optatus nem saját 
korának viszonyait vetíti-e visszafelé, mikor Diocle-
tianus idejében Rómának 40, sőt több templomáról 
beszél (De schism. Donát. II, 4.). 

A katakombák festményeinek kortani megállapí-
tásai Kaufmannál láthatók s belőlük kitűnik, mennyi 
megy vissza belőlük a mi korunkba (KA 320. k.). 
Az ú. n. aranyüvegek (Goldgläser) ideje a III. század 
vége és a IV. eleje; látható rajtok a Krisztus mono-
gramra, Krisztus képe, a kánai mennyegző, az ina-
szakadt, Péter és Pál, Isaiás, Mária (Kraus, Róma 
sat. 188. 293—4). A legrégibb keresztény sarkophag a 
II. századból való. A stélék közül megmaradtak 
Alexanderé, Aberkiosé, Pectoriusé, melyekről már 
szólottunk. Említettük a legrégibb ránk maradt ker. 
szobrot is a III. századból (Jó Pásztor, KA. 513.). 
Ide tartoznék a Hippolytus-szobor is, melyre Hip-
polytus műveinek jegyzékén kívül a 222—333. terjedő 
húsvéti cyklus van rávésve. Azon nem lehet kétel-
kedni, az említett adat és Winkelmann kutatásai 
miatt, hogy a szobor a III. századból való, ámbár 
feje, karjai, sőt talán a mellrésze is újabb; kétséges 
marad azonban, hogy az eredeti régi rész, mely egé-
szen antik modorban van tartva, átvétele-e egy böl-

cselő szobrának, vagy egy antik minta utánzata.1 Ide 
tartoznék a paneasi Krisztus-szobor is, melyen állí-
tólag egy gyógynövény mellett a vérfolyásos nő tér-
delt az Üdvözítő előtt ; Eusebius látta, leírta, de kép-
ellenes irányzatánál fogva pogány emléknek tartotta 
(Eus. H. E. VII, 18, 2. k.: 672.) Kaufmann Krisztust 
lát benne (KA 377.), ellenben Harnack Hauck nyomán 
kételkedik ebben (HMA I, 103.). 

Sajnálatos, hogy mindezen művek művészeiről 
adataink nincsenek. Hogy szent Lukács festő volt, 
csak oly késői források állítják, mint Nicephoros 
Callisti. Hermogenes gnosztikust általában festőnek 
tekintik; valóban Tertullianus azt írja róla: Pingit 
illicite (Adv. Ilermog'. 1). A cirtai leltár okmányá-
ban szerepel egy Felix nevű lector, a kitől könyve-
ket koboznak el s a kí sarsornak mondatik (Gesta 
apud Zenoph. 2; GAM 191.) Allard ezt márvány-
munkásról, sarkophag-készítőről, esetleg mozaik-mun-
kásról érti (A P IV. 200.). A Passió SS. Quattuor 
Coronatorum2 első része öt pannóniai kőfaragóról 
szól. A császár meglátogatja az egyik pannóniai 
márványbányát, a hol 620 szabad munkás van, a 
kik köziil az ügyesebbek domborműveket és szobro-
kat faragnak. Őt keresztény is van köztük. Claudius, 
Castorius, Symphorianus, Nicostratus és Simplicius 
(303 óta itt dolgozott Cyrillus antiochiai püspök 
is). Ezek szívesen faragtak oroszlánokat, sasokat, 
szarvasokat, sőt a császár kívánságára még Victoriá-
kat, Cupidókat és Napot is négyes fogatán; de egy 
templom számára Aeskulapius - szobrot már nem 
akartak készíteni (APV. 25. k.; EAL 558. k.) Ez új 
világot derít arra a büntetésre, melyet ad metalla 
néven ismerünk s melyre a keresztényeket oly sok-
szor ítélték (Kor. Dionysius levele Soterhoz, Eus. 
H. E. IV. 23, 10: 376 ; Tér t Apol. 39 ; Cypr. ep. 22, 2 : 
Bassi in petrario; Philosoph. 9, 12: Callistusról ; 
Eus. De martyr. Pal. 13; Lact. De mort. pers. 22.). 
Ezek a keresztények tehát nem egyszerűen kő-, 
márvány- és ércfejtéssel foglalkoztak, hanem tehet-
ségükhöz képest művészeteket is űztek. A Tamás-
akták Tamásról azt mondják, hogy templomokat is 
épít (HNA 481. 486.). 

Talán itt helyezhetem el legalkalmasabban a 
fossorokat (vA-iy.-r^, -ûTtocpjÀaç, vexpótaçoç, arenarius); 
részben azért mivel az ő munkájuk a Róma alatt 
elterülő földalatti város; részben azért, mivel nem 
voltak egyszerűen sírásók, hanem igen sokszor vésők, 
festők, írnokok, szóval a katakombák és más temet-
kező helyek művészei és hivatalnokai. Legtöbb em-
lékük Rómában maradt, de másfelé is találkozunk 
veliik: így az ú. n. Psenosiris - levélben olvassuk, 
hogy Egyptomban Politikát fossorok vezették a Nagy 

1 K A 511.; Duchesne, Hist. anc. I. 319; Schultze, 
Realencykl. f. prot. Theol. XVIII. 434. 

2 Bull, di arch, crist. 1879. 53. Uj kiadás a legrégibb 
párisi kézirat alapján : Wattenbach, Sitzungsber. der preuss. 
k. Akad. 1896. 1281. k. 
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Oasisba, fossorok hozták Psenosiris presbyterhez és 
ez fossorok őrizetére bizta (KE 191); a cirtai ki-
hallgatásnál is Afrikában lépten-nyomon névszerint 
szerepelnek a fossorok. (G.A.M. 189. 190. 198. 200. 
203.). A fossorokat a katakombákban több helyen 
lefestve látjuk; másutt föliratok jelzik, hogy a síro-
kat ők adták el: Locus emptus a fossore, pretium 
datum fossori (KA 219—20); sőt a San Callistoban 
egy fossor följegyezte, hogy tíz nap alatt ásott ki 
egy cubiculumot (Diet. Apol. Catacombcs-cikk Allard-
töl, 472.). Znbriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
( V . ) 

Nagyon egyszerű észművelet vezethette volna 
reá tehát Machiavellit is Isten megismerésére, de, 
mint látjuk, e tekintetben is teljesen ki kell belőle 
ábrándulnunk. Az igazán mély gondolkozású elmék, 
igen csekély kivétellel, tudományos meggyőződésként 
vallották, hogy van, hogy kell lennie egy végtelenül 
bölcs Alkotónak. Az emberi nemnek ezen büszke-
ségei, ezen szellemóriások mellett a flórenci titkár 
szánalmas módon eltörpül és összezsugorodik. Mi itt 
leginkább olyanokat állítunk vele szembe, a kik leg-
kevésbbé voltak vallásos hajlamúak, a kik iránt te-
hát a legnagyobb szkeptikus is bizalommal lehet. 

Ha komoly és jóakaratú ember lett volna Ma-
chiavelli, már Aristoteles, Cicero, Aqu. szent Tamás 
is megtanították volna Isten létének igazságára azon 
szembeszökő, könnyen megérthető érv révén, mely 
a mindenség rendjéből logikusan egy bölcs Rende-
zőre következtet. 

Hogy mennyire szembeszökő ez a bizonyíték, s 
mily korlátolt tehát az, a ki még ezt sem fogia föl, 
hadd mondja meg nekünk Voltaire. «Bizonyos, hogy 
gondolkozunk, bizonyos, hogy mi emberek értelmes 
lények vagyunk ; ám értelmes lények nem lehetnek 
alkotásai az anyagnak, oly lénynek, mely tudatlan, 
vak és érzéktelen; már csak van némi különbség 
Newton eszméi között és egy tök között! Világos 
dolog, hogy Newton intelligenciájának egy más in-
telligenciától kellett erednie.»1 

«Mikor valamely szép gépet látunk, azt mondjuk, 
hogy kell valahol léteznie egy ügyes gépésznek, a ki 
szerkesztette és hogy ennek a gépésznek jó esze van. 
A világ tagadhatatlanul csodálatraméltó gépezet; kö-
vetkezésképen kell valahol léteznie egy csodálatos 
intelligenciának, a mely azt alkotta. Ez a bizonyíték 
régi ugyan, de ereje meg nem gyengült.»2 

1 V. ö. Voltaire, Oevres complètes, T. 50. p. 214., Holbach 
bírálatát : «Du Système de la nature». 

2 Voltaire, Oevres complètes, T. 46. p. 59. «Quand nous 
voyons une belle machine, nous disons qu'il y a un bon 
machiniste, et que ce machiniste a un excellent entende-
ment. Le monde est assurément une machine admirable; 
donc il y a dans le monde une admirable intelligence, quel-

«Minden élő test kezdetleges kis készülékekből 
van alkotva, a melyek a mechanika törvényei sze-
rint működnek, folyadékokból, a melyek a hydrosz-
tatika törvényei szerint örökös körmozgásban van-
nak; és ha hozzávesszük, hogy e testekben ezen-
kívül érzés is van, lehetetlen, hogy el ne fogjon az 
ámulat.» 

«A csillagoknak járása, a mi kis földünknek 
forgása a Nap körül a legmélyebb matematika tör-
vényei szerint megy végbe. Nézzük csak Platót: ő 
még ezen törvényeknek egyikét sem ismerte s mégis 
elég zseniális volt ahhoz, hogy a mindenség örök 
mérnökének nevezze Istent és rájöjjön arra, hogy 
kell léteznie egy mindent alakító értelemnek!»1 

Éppen ez a zsenialitás az, a mit a flórenci 
«bölcs»-ben hasztalan keresünk, a mit tehát annyira 
alap nélkül hirdetnek róla rövidlátó bámulói. Az 
iránt, ami t minden egészséges értelem észrevesz, a mit 
a legnagyobb lángelmék csodálattal szemlélnek: az 
iránt Machiavelli teljesen vak. 

«Szóval — írja Newton bölcseletéről írt művé-
ben Voltaire — nem hiszem, hogy volna még egy 
metafizikai bizonyíték oly talpraesett s annyira meg-
győző, mint a világban uralkodó bámulatos rend és 
hogy lehetséges volna szebb bizonyíték ennél: Coeli 
enarrant glóriám Dei. Maga Newton sem hivatkozik 
más érvre, mint erre, optikájának és alapelveinek 
végén. Ő sem talált meggyőzőbb és szebb érvelést 
Isten létének bizonyítására, mint Platónak eme gon-
dolatmenetét, melyet egyik társalgójának ajkaira ad: 
ön azt következteti, hogy értelmes lelkem van, mert 
látja, hogy rend van szavaimban és cselekedeteim-
ben; nézze tehát a világban uralkodó rendet és 
azonnal belátja, hogy kell léteznie egy léleknek, amely 
a legmagasabb fokban bölcs és értelmes.»2 

«Emlékszem, írja ugyané müvében Voltaire, 
Clarke dr.-ra, a kivel 1726-ban többször tanácskoz-
tam. Ez a bölcs sohasem ejtette ki Istennek nevéf 
anélkül, hogy igazi benső összeszedettség és nagy 
tisztelet nem tükröződött volna arcán. Bevallottam 
neki, hogy ez mély benyomást gyakorol reám, mire 
ő azt felelte, hogy Newtontól sajátította el észrevét-
lenül ezt a szokást és hogy minden embernek így 
kellene éreznie Istennel szemben.»3 

«Newtonnak egész bölcselete szükségképen egy 
legfelsőbb Lény ismeretére vezet, a ki mindent te-
remtett, mindent rendezett szabadon»4 s Voltaire 
ebben teljesen egyetért Newtonnal. «Többen adtak 
már kifejezést, úgymond, afölött való csodálkozásuk-
nak, hogy Newton azon érvek között, melyeket Isten 

que part qu'elle soit. Cet argument est vieux et n'en est pas 
plus mouvais.» 

1 Voltaire, u. o. 
2 Voltaire,^ Philosophie de Newton, Oevres complètes, 

T. 38., 1., p. 30. 
3 Voltaire, u. o. 26. 1. 
4 U. o. 
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létének bizonyítására felhozni szokás, legtöbb erőt a 
célszerűségi érvnek tulajdonított. Az a cél, jobban-
mondva a céloknak az a végtelenségig menő válto-
zatossága, mely a mindenségnek legnagyobb és leg-
kisebb részeiből felénk ragyog, oly bizonyság, me-
lyet egy pár bölcselő, szembeszökősége mellett is, 
kevésre hajlandó becsülni ; ám Newton úgy véleke-
dett, hogy a mindenségben levő ama rendezett vi-
szonyok, melyeket ő bárki másnál jobban vett észre, 
egy végtelenül ügyes művésznek alkotása.»1 

«Es én egy Newton-istát sem láttam, a ki isten-
hivő ne lett volna, még pedig a szónak legszigorúbb 
értelmében.»2 

A szellemi anarchia mai korában nem árt, ha 
kissé elgondolkozunk ezen a főigazságon, a melynek 
jelentősége mellett, mint Voltaire mondja, minden 
más probléma, minden más tudományos kérdés el-
törpül. Nézzük csak, hogy ragyog ki Isten létének 
célszerűségi bizonyítéka abból a kritikából, melyet 
Voltaire a hitetlen Spinoza rendszerén gyakorol. 

Spinoza, úgymond, kifejezetten atheus volt. Vol-
taire előbb maró szarkazmussal ostorozza a pan-
theizmus bárdolatlan abszurdumait, aztán hibáztatja 
Spinozát, hogy «sehol sem beszél könyveiben ama 
célszerűségekről, melyek minden látható lényben 
szemünkbe ötlenek. Nem kutatja, vájjon a szem lá-
tásra van-e alkotva, a fül hallásra, a láb járásra, a 
szárny a repülés kedvéért; nem vizsgálja a növé-
nyek és az állatok mozgási törvényeit, sem szerve-
zetüket, mely a törvényekhez van alkalmazva, sem 
azt a mély matematikát (profonde mathématique), 
mely a csillagok járását kormányozza: ö húzódozik 
észrevenni, hogy mindaz, a mi van, isteni gondvise-
lésről tesz tanúbizonyságot; az okozatokból nem 
emelkedik fel azoknak okáig, hanem egy csapással 
maga áll oda a dolgok eredetének élére és egy fel-
tevésre építi egész regényét, Descarteshez hasonlóan. 
Ő Descartes-al együtt föltételezte a plenumot, (vagyis 
azt, hogy hézag, űr, nincs a mindenségben), pedig 
megdönthetlenül van bebizonyítva, hogy a plenum-
ban mozgás nem lehetséges. Ez a tévedés vezette őt 
elsősorban oda, hogy az egész mindenséget egyetlen 
állagnak képzelje. O a saját mértani szellemének 
volt bolondja. Hát hogyan? Vájjon az a Spinoza, a 
ki nem vonhatta kétségbe, hogy anyag és értelem 
létezik, vájjon nem gondolhatott volna-e arra, hogy 
mindezt a Gondviselés rendezte be ? Hogy hogy nem 
vetett egy pillantást a világmindenség rugóira, esz-
közeire, melyek mindegyikének megvan a maga 
célja és nem kutatta, vájjon nem utalnak-e mind-
ezek egy legfelsőbb mesterre ? Kettő közül egy : vagy 
nagyon tudatlan fizikus volt, vagy pedig ostoba gőg-
gel felfuvalkodott szofista, mikor nem jött reá egy 
gondviselésnek eszméjére mindig, valahányszor csak 
lélegzetet vett vagy szivének verését érezte: mert ez 

a lélegzetvétel és szívverés egy oly mesterien össze-
tett, oly hatalmas művészettel megszerkesztett gépe-
zetnek eredménye, annyi egy cél felé irányuló és 
működő tényezőnek okozata, hogy lehetetlen ezt a 
gépezetet utánozni és teljes lehetetlenség, hogy min-
den jóérzületű ember csodálattal ne szemlélje azt.»1 

«Nem érzik-e, mily képtelen őrültség van abban 
a feltevésben, mely szerint egy vak ok teszi azt, 
hogy egy bolygó forgási idejének négyzete minden 
esetben úgy viszonylik más bolygók forgási idejének 
négyzetéhez, mint ama bolygó távolságának köbgyöke 
a többi bolygók távolságának köbgyökéhez a közös 
központtól ? Barátaim, vagy a csillagok, vagy a mér-
nökök, vagy az örök mérnök állapította meg a csil-
lagok helyét és pályáját. «Mes amis, ou les astres 
sont des grands geometres, ou l'éternel geomètre a 
arrangé les astres.»2 Jehlicska Ferenc dr. 

B u d a p e s t . A magyar ifjúság tpiispöke*, a magyar -p • 
ifjúság «aposiola», Glattlelder Gyula dr. csanádi püspök 
úr, Magyarországnak a fővárosban tanuló főiskolai ifjú-
sága részéről f. hó 20-án történeti nevezetességű ünnep- £rrfn/i 
lésben részesült. Abból az alkalomból, hogy ő méltó-
sága csanádi püspökké neveztetett ki és épen midőn e 
sorok az országban szétmennek, szent Gellért püspöki 
székét fogja elfoglalni, a budapesti Szent-Imre-Kollé-
giuniok ifjúsága, a Kollégiumok budai házában (I., Fe-
bérváry-út 17.) ünnepélyt rendezett. A kollégium budai 
házának nagyarányú dísztermét ez alkalomból fényes 
ünneplő közönség töltötte be. Ott volt, ismételve mond-
hatni, Magyarországnak a fővárosban tanuló összes 
ifjúsága szine-javától képviselve s azonfölül a szülők 
és a nevelő és tanférfiak nagy és díszes sokasága. Azt 
vártuk, hogy kölcsönös búcsuzásnak — az ifjúságnak a 
Temesvárra távozó püspöktől s a püspöknek a Buda-
pesten maradó ifjúságtól való búcsuzásának — leszünk 
szemlélői és tanúi. Nem így történt. Nem búcsúzó ün-
nepre jöttünk össze, hanem másra : egy nagy lörténeti 
tény nyilvánossá tevésére, igenis országra szóló mani-
fesztációjára annak, hogy, míg más egyházi férfiak több-
nyire akkor kezdenek országos befolyású emberré lenni, 
miután püspökké lettek, vagy azután, Glattfelder Gyula 
már országos befolyású ember volt évek óta, mielőtt a 
pápa és a király őt püspöki trónra emelte. Kitűnt, az 
egész országra kiható fénnyel kiragyogott a kollégiumi 
ünnepélyből mint tény az, hogy Magyarország főiskolai 
ifjúsága Glattfelder Gyula püspökben egy apostolt nyert 
és bír, aki egész életét ennek az ifjúságnak szentelte s 
viszont ez az ifjúság tanúságot tett arról, hogy Istentől 
támasztott, Istentől küldött apostolához tántoríthatat-
lanul ragaszkodik és ragaszkodni fog az élet bármely 
viszonyai és viszontagságai között. 

Nyilatkozott az ifjúság, nyilatkozott a püspök úr 
s e kétoldalú megnyilatkozásból kitűnt az, hogy a ma-
gyar főiskolai ifjúság Glattfelder Gyula püspök úr Te-
mesvárra távozásával nemcsak hogy semmit sem vesz-
tett, sőt kiszámíthatatlan sokat nyert. Kijelentette a 

1 U. u. 28. 1. 2 U. o 27. 1. 

1 Voltaire, Oevres complètes, T. 40. «Spinosa», p. 137. 
2 Voltaire, Oevres complètes, T. 46. p. 63. 
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távozó püspök úr, — fészeknek nevezve a Szent-Imre-
Kollégiumot és Egyletet — kijelentette azt, hogy ö, a mig 
él, ebben a fészekben akar maradni s nem ő, mint lelki 
atya, akar abból kirepülni, hanem az ifjúságnak egy-
másután hosszú sorban következő rajait akarja onnan 
kiröpíteni. A fészekből, mondá, a fiókok röpülnek ki ; 
a szülők ezeket röpítik ki, nem magukat. Gyönyörű 
hasonlat, országraszóló örvendetes tény. Van egy 
püspökünk, aki Pázmányhoz hasonlóan, ki tudomány-
egyetemet alapított a magyar ifjúság számára, egész 
éleiét a magyar főiskolai ifjúság ősi hitben és erköl-
csökben való nevelésének szentelte és szenteli s aki már 
eddig is a Szent-Iinre-Kollégium kapujában — jól 
mondta egy üdvözlő ifjú — oly hatalmas diadalívet 
állított magának, melyre a magyar katholicizmus nagy 
tiszteletlel és hálával fog tekinteni nemzedékről-nem-
zedékre. 

A Szent-Imre-Kollégium ünnepén szólott az ifjú-
ság — különféle árnyalatokat — már idősbeket is — 
képviselve — öt szónoka ; szólott — nála szokásos erő-
vel, gondolatragyogással és gyakorlati hatással, kö-
nyekig meghatottan és meghatva, — a mint várni lehe-
tett, — a püspök-atya. «Omne trinum pefrectum». Ezen a 
művészi szempontból is kiváló ünnepélyen hiányzott, 
elmaradt a betetőző harmadik megnyilatkozás : a szü-
lőknek, az ifjúság ősi keresztény szellemű nevelője hívei-
nek, szóval a társadalomnak megnyilatkozása és hálája 
valamely szónok ajkán Glattfelder iránt azért a renge-
teg munkáért, melyet ő eddig Budapesten az ifjúság és 
Magyarország jövőjének a javára végzett és forró köszö-
nete azért az igéretért, hogy életét ezentúl is az ifjúság 
apostoli gondozásának tökélte el szentelni. 

Fogadja e néhány sort társadalmunk mulasztásának 
némi pótlásául s legyen meggyőződve arról, hogy mind-
nyájan, kik az ifjúság ünnepén jelen voltunk, teljes nagy-
ságában látjuk és átérezzük páratlan nagyságát annak 
a jótéteménynek, melyet ő a főiskolai ifjúság nevelésé-
nek nagyarányú és szembeötlően jóhatású felkarolásával 
Magyarországnak tett és tenni készül és tenni kétségte-
lenül még számos éveken át csakugyan fog. 

Az ifjúságé mellett a szülők és az egész társadalom 
hálája és áldása kiséri ő méltóságát szent Gellért 
püspöki trónjára. 

* 

L u z e r n . A katholicizmus fellegvára Svájcban. Lu-
zern a hozzá tartozó kantonnal együtt, heves és döntő 
harc szintere volt e napokban. Az egész svájci köz-
társaság figyelme ide volt irányítva. Oly harc folyt itt 
le ezidén, aminőt Luzern 40 év óla nem látott. A nagy-
tanácsot (Groszer Rat) vagyis Luzern kanton törvény-
hozó testületét kellett újra megválasztani. 38.000 választó-
joggal bíró polgár közül 35,000 választó szavazott le, 
tehát a jogosultaknak több mint 90°/o. Már ez a körül-
mény eléggé bizonyítja a küzdelem fontosságát és nagy-
ságát. A radikalizmus akarta Luzernt az ő ősi közép-
ponti katholikus állásából kiforgatni és kivetni. 157 kép-
viselőt kellett 19 kerületben választani arányos válasz-
tási eljárás (Verhältniswahlverfahren) szerint. Képvise-
lővé választottak 88 katholikus konzervatív képviselőt, 
62 szabadelvűt és 7 szocialistát. Ennélfogva a konzer-
vatív párt 19 szavazattöbbséggel rendelkezik. A válasz-
tók részéről az uralkodó párt, igaz, hogy csak 1500 több-

séggel rendelkezik a kisebbségi pártok fölött, ámde a 
jelen viszonyok közt ez is elégséges ahhoz, hogy a kon-
zervatív párt a vezetésre jogosultnak tartsa magát. 

A kél ellenséges párt minden követ megmozdított, 
minden eszközt megragadott, hogy a konzervatív több-
séget megbuktassa és a halaimat magához ragadja. Kü-
lönösen a fővárosban fejtettek ki nagy tevékenységet 
és agitációt. Minden városi és kantoni hivatalnokot és 
alkalmazottat a maguk részére mozgósítottak, a luzerni 
szállodák rengeteg szolgaszemélyzetével egyetemben. 
A luzerni radikalizmus tudvalevőleg nyiltan a francia 
forradalom és felforgatás elveihez csatlakozott. Támadja 
és szakadatlanul ostromolja ez a párt a katholikus egy-
házat. Minden erőfeszítés hiába való munka volt, a várt 
győzelem elmaradt, a kanton Nagytanácsának többsége 
konszervativ maradt, vagyis ragaszkodik a katholikus 
valláshoz. Erre a jelenlegi többségre nagy és nehéz fel-
adatok várnak. Az ellenpártok a radikális szellemű kan-
tonokból való bevándorlásra építik jövőjük reményét. 
Teljesül-e ez a remény és mikor, az a jövő titka. Azon-
ban a törzsökös lakosság sem fog tétlenül heverni a 
most nyert babérokon. 

Az egész világ tudomásul veheti a jelenben lefolyt 
választásból azt, hogy Luzern kanton választása ezúttal 
az egész centrális vagyis katholikus Svájcra nézve 
visszaverte a radikális uralom veszedelmét. Természetes 
dolog, hogy egész Svájc érdeklődött a harc esélyei és 
végződése iránt s a lapok valamennyien, ki-ki a maga 
álláspontja szerint, rendkívüli élénkséggel vitatják a 
megtörtént és a várható eseményeket. Kivétel nélkül 
valamennyi lapnak imponál a konzervatív választók 
tömeges megjelenése a csatatéren. Ök 18.000 szavazatot 
adtak le, míg a szabadelvűekre 14.500, a szocialistákra 
csak 2000 szavazat esett. Nevezetes, hogy mig a többi 
svájci kantonban a szocialisták előre haladnak, Luzern-
ben a számuk megfogyatkozott, — de sajnos, a radika-
lizmus javára. Magában Luzern városában a konzerva-
tivek a haladás útján vannak. Sikerült, a radikalizmus 
60 évi kizárólagos uralma dacára, egy képviselőt beál-
lítani a Nagytanácsba. Küzdelmes volt itt a mult, küz-
delmes a jelen s ilyen lesz a jövő is. 

Ennyit most Svájc katholikus fellegvárából. 
— U -hi. 

A szabadság. Politikai tanulmány. Irta Tuka J r c c J a , 
Béla jogakadémiai tanár. 1910. Grill Károly k. k válla- . 
lata. Budapest. Ára 10 korona. 528 1. l o m -

I. 
A pécsi püspöki joglíceumnak fiatal tanára egy-

szerre hatalmas kötettel mutatkozik be a tudomány 
szalonjában, mint egy aránylag kevés müvelőre akadó 
jogi disciplinának, a politikának, nagykoncepciójú, be-
avatott munkása. Úgylátszik, ő azoknak fajtájából való, a 
kik egy tudományos problémának kigombolyításába 
belékezdve, nem teszik le addig a tollat, míg az egész 
problémát minden oldaláról végig nem gondolták, tel-
jes és minden irányban kielégítő megoldását meg nem 
találták; és akik tudnak addig, éveken át hallgatni, 
mintsem részleteredményeikről kisebb közlemények-
ben a világnak beszámolni és így az egésznek meg-
lepetésszerű hatását gyengíteni. 
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A munka mindjárt széles körök figyelmét vonta 
magára, szerzőjének nevét a M. Tud. Akadémia kandi-
dációs táblájára emelte, és nem a mű értékén múlott 
az, hogy nevét ezen tudós-intézet albumába már most 
belé nem iktatták. 

A mű bevezetésében szerző feltárja az ember és az 
érzéki világ egyéb lényei közt fennálló nagy lényegi 
különbséget: míg ezeknél a faj, a tipus keretében csak 
egyedek, példányok, nem egyéniségek vannak, addig az 
egyes embert az ő szellemisége, szellemi öntudata és 
önmeghatározása egyéniséggé teszik, a ki a felismert 
embereszmének megvalósítása közben, vagyis a véges-
ségnek (természet) szükségeltető hatása alól való men-
tességért és a végesség felett való tevőleges uralomért 
folytatott öntudatos küzdelem közben végteleneknek 
látszó változatokat mutat be és eredményeket ér el. És 
ebben áll épen az embert az érzéki világtól megkülön-
böztető szellemi szabadság, míg az érzéki világ egyéb 
lényei csakis természeti szabadsággal bírnak, a mi nem 
más, mint az illető lény lényegének a létért való küzde-
lemben az ösztön űtján való kifejtése. 

Az I. fejezetben («A szabadság fogalma») szerző 
ismerteti a szabadság meghatározására az idők folya-
mán tett kísérleteket. Őt e meghatározások nem elégítik 
ki, szemmelláthatólag azért, mert ő az akarati és az 
erkölcsi szabadságon (belső szabadság) kívül, a kiilső 
szabadságot, mely ismét egyéni szabadságra (emberi 
szabadságjogok) és közszabadságra (alkotmányos jogok) 
oszlik, különbözteti meg és a szabadságnak mindezen 
konkrét alakjaira egyformán illő, azokat is magába 
foglaló meghatározást keres. Szerző szerint a szabadság-
nak csak egyik eleme az önmeghatározás, további két 
eleme pedig: (2) a hatalom a végesség felett és (3) a sza-
badság tartalma, a mi nem más, mint az emberiség, az 
emberi eszme megvalósítása. Szerző mégis, ügy látszik, az 
önmeghatározásban látja a szabadság legbensőbb lényegél 
(a mint valóban úgy is van), mert ő a szabadságot1 tagadó 
materializmus ellen ügy érvel, hogy kimutatja, misze-
rint az önmeghatározás nem ellenkezik az okság elvével; 
a materialisták tévedése olt van, hogy ők az okság 
elvét úgy értik, hogy mindennek kényszerítő okkal 
kell birnia, míg az oksági elv első tétele csak azt mondja, 
hogy semmi sincsen «elegendő» ok nélkül. Szofiszlikus 
azonban szerzőnek is az okoskodása (35. és 38. 1.), 
midőn ő az indeterminált, a szabadakarati cselekvés-
nek az okság elvével való egyezőségét avval akarja 
beigazolni, hogy «szabad cselekményeinknek is megvan 
a maguk oka, indító oka, azaz a külső körülményekben» 
stb. Ez utóbbi ugyan tényleg így van, de az okság elvé-
ben létrehozó okról (causa eflïciens) van szó. A dolog 
úgy áll, hogy az indeterminált cselekvésnek egyedüli 
létrehozó oka az emberi akarat (Isten «succursus»-ától 
in conditione naturae et gratiae eltekintve), nem pedig 
a motívumok, mert ha ezek volnának a létrehozó okok, 
akkor már a determinizmus álláspontjára kellene átmen-

1 Nem helyeselhető az, ha itt és később szerző a j embert 
«végtelen» jellegűnek (!) és lényegüllek (12. 13. 31. stb. 1.) mondja, 
kinek fejlődésképessége határtalan. Szerző a végtelenséggel az ember-
nek indeterminált szellemiségét (47. 1.) és kimeríthetetlennek látszó 
alkotó erejét érti, melyet ő Isten «abszolút mindinhatóságával» 
helyez párhuzamba. Szerző «végtelen» műszava hiperbola, a mi bölcse-
leti tárgyalásban nincs helyén. 

nünk. A mit szerző itt mond, azt az oksági elvnek általa 
felállított harmadik tételénél (törvényszerűség) kellett 
volna alkalmaznia, mert ugyanazon motivumok bizonyos 
ugyanazon éghajlatbeli, osztálybeli és bizonyos jellemű 
emberekből rendszerint egyforma halásokat váltanak ki, 
dacára az akaratszabadságnak. (A morál és kriminálista-
tisztika ellen épen ennek számbavételével lehet az akarat-
szabadságot megvédeni.) Kár volt szerzőnek egy odave-
tett jegyzetben (35. 1. 2. j.) meggyengíteni az okság elvé-
nek erejét és ez elvet problematikusnak mondani. Más-
részt egyoldalúnak látszik az emberi cselekvésnél észlel-
hető törvényszerűségnek abból való magyarázása (40. és 
k. 1.), hogy a szabadon cselekvő ember ugyan nem 
kényszerítő erők, de kötelező törvények szerint cselek-
szik; véleményünk szerint ez csak a törvénnyel meg-
egyező cselekvőség egyöntetűségét magyarázná meg, 
de nem az azzal ellenkező különféle, egynemű cselek-
mények, cselekvény-csoportok egyöntetűségét, törvény-
szerűségét (kriminálstatísztika, morálstatisztika).A követ-
kező fejezetben már teljes szemléletet nyújt ugyan-
ezen pontra nézve. (8(5. 1.). A fejezet végén a szerző 
a szabadság és a kultura kölcsönhatásait ecseteli : a 
kettő egymással rendszerint egyenes arányban áll, de 
csak akkor, lia a természet feletti uralommal karöltve 
jár az önmagunk felett való uralom, míg ha ez utóbbi 
hiányzik, akkor a legnagyobb kultura mellett is az em-
ber saját énjének lesz szolgájává. Az egész fejezeten át 
szerző határozott spiritualista álláspontot foglal el. 

A II. fejezetben («Akaratszabadság») szerző a deter-
minismus ellenében a belső szabadságnak létezését iga-
zolja be, egyelőre eltekintve a szabad cselekvés erkölcsi 
oldalától, melyre a III. fejezetben tér reá. Szerző a de-
tenninismussal szemben az indeterminismust teszi ma-
gáévá, de mégis elveti az indeterminismus túlzását : az 
indifferentizmust vagy equilibrizmust, amely a szabad-
akarati cselekvőség körül minden törvényszerűséget is 
tagadásba vévén, azt merő önkényként és véletlenként 
fogja fel. Helyesen mutat reá arra szerző, hogy a sza-
bad cselekvést — az emberi nem egybehangzó tapasztalata 
és berendezkedése (nevelés, büntető-jogszolgáltatás, prag-
matizmus a szépirodalomban, a történetírásban, a jogban 
stb.) szerint — kisérő szabadsági öntudat és felelősségi 
öntudat és ennek kisérő érzelmei : az öröm vagy bánat, 
olyan bizonyítékot szolgáltatnak az indeterminismus 
melleit, amely ellen a determinismusra hárul az ellen-
bizonyítás kötelessége; ilyennek azonban nem fogadható 
el azon feltevés, hogy az említett öntudat pszichikai 
csalódásnak eredméii}'e. A determinismus szerint ezen 
öntudat dacára is az ember, mint az anyagvilág egyik 
lénye, szükségképen cselekszik, mert cselekvése egy ideg-
állapotra, az agy funkciójára, az ú. n. akaratra, ez pedig 
testben végbemenő folyamatokra vezethető vissza, ezek 
pedig ismét biologiai, öröklött liziologiai, szuggerált 
vagy szerzett pszichikai és szociális behatásokra nyúlnak 
vissza, de mindenképen anyagi erőként ható összlénye-
zőkre, melyeknek szükségszerű rezultánsa a pillanati 
cselekvés, a minek aposzteriorisztikus bizonyítékát a 
morálstatisztika szolgállatja. Szerző beható részletességgel 
cáfolja a deterministáknak a szabadságöntudatnak illusió-
ját állító fel fogását és kimutatja azon megoldási módok elfo-
gadhatatlanságát, amelyekkel a deterministák a szóban-
forgó illúzió létrejöttét megmagyarázni próbálják, ami-
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nők a körülmények folytonos változása vagy az «én» foly-
tonos változása folytán a cselekvés után más cselekvés-
módnak lehetővé válása és ennek mint lehetőségnek, 
az időben az első cselekvés idejére való visszatolása 
útján az egyidejűleges kétféle cselekvési mód lehetősé-
gének előálló hiedelme. Viszont szerző Bemard és Secrétan 
nyomán reá mutat a deterministák illuzio-elméletének for-
rására, ami nem más, mint az akaratelhatározás pillanata 
után azonnal lovasikló akarat-tüneménynek a további 
megfigyelés elől való eltűnése és annak átmenet nélküli 
átváltozása egy az akarat által előidézett, de végrehaj-
tásában már fizikai (pszichofizikai) cselekménnyé, mely 
már valóban teljesen determinált. Szerző a determiniz-
mus további érveit egyenkint veszi sorra : a «jellem» 
kényszerű reagálását, a «legerősebb motívum» irányában 
való cselekvés-«kisülést», az egyidőben többféle cse-
lekvés lehetőségének tarthatatlanságát és végre a morál-
statisztika által igazolt cselekvési törvényszerűséget. 
Szerző a morálstatisztikáról szólva, feltűnő és szükség-
telen koncessiót tesz a deterministáknak, amidőn azt 
mondja, hogy a bűncselekményekre nézve ő is elfogadja, 
hogy ezek kikerülhetetlen meghatározás eredményei, 
azért, mert a bűnöző átengedi magát a természeti erők 
játéktárgyául. így szerző egy csapással megszabadul a 
morálstatisztikának kriminál-statiszlikai csoportjától, 
de indokolásával lulajdonképen mégis a bűnözőkre 
nézve is fenntartja a közvetelt felelősséget és a bűnözés 
kifejlődése előtti indetermináltságot. Abban igazat lehel ne 
adni szerzőnek, hogy a bűnözők egyik része valóban 
vagy teljesen beszámíthatatlan vagy korlátolt beszámit-
liatóságú, de az egész kategóriára kimondani a szabad 
elhatározás hiányát mégsem lehet ; ezzel szerző tulaj-
donképen kitért a lönehézség elől, mely pedig nem is 
megoldhatatlan. Rátér végre szerző az isteni praedcs-
tinatio és praescientia tanából folyólag a keresztény 
filozófia és theologia keretében az akarati szabadság kö-
rül felmerült viták rövid ismertetésére (Kalschllialer 
nyomán). Az előbbiből (praedestinatio) vett nehézséget 
szei-zö Istennek szabadon elhatározott önkorlátozásából 
oldja meg, így felfogva az isteni mindenhatósággal és 
végső oksággal nem ellenkezik az ember szabad elha-
tározása. Az utóbbiból (praescientia) vett nehézségre 
nézve Fonsegrive után azon megoldást kockáztatja meg, 
hogy Isten ő az előretudását is önmaga korlátozta úgy, 
hogy a szabadakarati cselekvéseket Isten is csak mint 
lehetőségeket látja előre, nem mint bekövetkezendő igé-
nyeket (sic 1). Hanuy Ferenc, dr. 

* 

G. M. Manse r O. P. : Die L e h r e des von P a p s t 
P ius X. ve ru r t e i l t en Mode rn i smus u n d de r mo-
d e r n e ph i losophische P h ä n o m e n a l i s m u s . (Frei-
burg, Schweiz, Universiläts-Buchhandlung. 1911. VI. és 
43. old.) Manser dr., a bölcselet tanára a fribourgi 
egyetemen, fentebbi munkában egy kath. deákegyesület-
ben tartott előadását foglalta egybe. Célja nem a moder-
nizmus konkrét megnyilvánulásait, azok tárgyi és lélek-
tani rugóit egyes országokban, stb. kutatni. Ehelyett a 
modernizmus elméleti alapjával, bölcseleti, főként isme-
retelméleti csirájával, melyet a fenomenalizmusban lát, 
foglalkozik. 

I. A bölcseleti fénomenaliznms. E név «fenomenal iz-
mus» a görög cpaivsaSm (látszani), cpaivóp.svov (látszat, tüne-

ményéből származik (9. old.). Mint bölcseleti rendszer 
a fenomenalizmus azt tanítja, hogy csak saját belsőnk 
tisztán alanyi (subjectiv) tüneményeit, nem pedig kívü-
lünk, tárgyi (objectiv) valóságban létező dolgokat va-
gyunk képesek megismerni. E bölcseleti irány alapja 
azon ismeretelméleti tétel, mely szerint megismerésünk 
forrása pusztán önmagunkban van, nem pedig a kül-
világban. Ezzel szemben az Aristoteles-féle ismeret-
elmélet a megismerés forrásának alapját a külvilágból, 
a külső, általunk érzékelhető, felfogható tárgyakból 
veszi. Es a tünemények ez utóbbi iskola szerint valóban 
létező tárgyak valódi megnyilvánulásai. (10. old.) E feno-
menalizmus csiráját már Párisi Vilmosnál (XIII. szd.) 
látjuk, azután Okkamnál és Biel Gábrielnél (XIV. szd.). 
Az újkorban főleg Verulami Baco-n, Hobbes-en, Locke-on, 
Kant-on, Hegel-en és Comte-on át fejlődött a leg-
újabb pozitivizmusig, materializmusig és tisztán lélek-
tani rendszerekig, Úgy hogy korunk bölcseletében alig 
található figyelemreméltó irány, mely ne vallaná a kívü-
lünk eső dolgok meg-nem-ismerhetőségét. 

A inai fenomenalizmus több, mint háromszázéves, 
nagyon sok összetételű múltra tekinthet vissza. Követ-
kezetesen keresztülvitt alakjában három sarkalatos tanra 
hontható szét. Ezek: 1. az agnosticizmus, 2. az imina-
nentizmus, 3. evolucionizmus (11. old.). Lássuk e hár-
mat röviden egyenként : 

a) Az agnosticizmus alapiéiele a következő: kívü-
lünk eső dolgok, a külvilág mivoltát semmikép sem 
ismerhetjük meg. Ebből kiindulva a legtöbb bölcseleti 
idealista és pozitivista (péld. Ebbinghaus, Ostwald, 
Nietzsche, előttük Berkeley, Fichte, Schelling, Hegel) 
arra a következtetésre jutott, hogy kívülünk dolgok 
tényleg és valóbau nem is léteznek, hanem csak tuda-
tunk, képzeletünk termékei. De lia nincs is tudomá-
nyosan tárgyikig felismerhető külvilág, az ilyen létezé-
sének elfogadására — így folytatják legtöbben közülük — 
mégis késztet gyakorlati ösztönünk, természetes haj-
lamunk, érzelmünk (12—13. old.). 

b) Az ímmanentizmus azt tanítja, hogy elmebeli 
működésűnk tisztán belsőnkben játszódik le, a külvi-
lágból eredő kizárásával. Ezen osztályba sorolandó Kant 
is, ki behatással biró külső tárgyak létezését még elfo-
gadja, mégis merőben alanyi tünetnek tartja mindazt, 
amit megismerünk. A Hegel-féle idealizmusban pedig 
megismerésünkön kívül már nincs más létezés. Már Scotus 
Erigena (IX. szd.) tanította, hogy csak az létezik, amit 
megismerünk ; és csak azért van valaminek léte, inert 
megismerjük. Ebből kiindulva az eredetében főként 
Brentano Ferencre visszavezethető pszychologizinus a 
lélektant tekinti az összes többi tudományok alapjának. 
E pszychologizmusban pedig idővel egy kérdés vált 
középpontivá, főkérdéssé : a lélektani öntudat kérdése. 
Ez az öntudat Ímmanentizmus, melyben miként az 
alany, a megismerő, úgy a megismerés tárgya is az 
öntudattal lesz azonossá. Valóban létezni eszerint nem 
más, mint öntudatunkban lenni. Ezáltal minden létezés 
nem egyéb, mint átélés, lelki áttapasztalás. Ezzel szem-
ben az Aristoteles-féle iskola más, sokkal mérsékeltebb 
immanentizmust ismer. Szerinte ugyanis a kívülről 
jövő benyomások egyéni, belső feldolgozása immanens1 

(13-15. old.). 
1 Ez az iskola az «omne quod recipitur, ad modum recipientis 
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Hogyha a következetesen keresztülvitt immanentiz-
ínust a vallásra is alkalmazzuk, Istennek elménkkel 
való megközelítése lehetetlen.1 Ezért az immanentizmus 
hivei Isten létének eszünkkel való felismerését és álta-
lában az észelvekkel érvelő theologiát a leghatározot-
tabban ellenzik. E téren Schleiermacher (1768—1834.) 
volt úttörő. Szerinte Isten reális megismerése, az Isten 
létét bizonyító észokok, stb. lehetetlenek. A dogma 
pedig nem egyéb, mint kizárólag a vallásos érzelem 
és kedély változó és pusztán alanyi kifejezésmódja. 
Schleiermacher a vallást ilyképen az észbeli megisme-
réstől teljesen különválasztva, a vallás és tudomány 
között sem enged meg közösséget, kölcsönösséget. Leg-
feljebb a vallási kifejezésmódra halhat szerinte a böl-
cselet jótékonyan. Mindennek nyomait már Dávid Hűmé-
nél (1711—1776) és Kantnál (1734—1804) találjuk. 

Ezek után a vallás csak és kizárólag szív- és kedély-
ügy. Istent csak szivünkkel vagyunk képesek érezni, 
magunkban tapasztalni. (V. ö. : Jacobi (1743—1819.), 
Zeller, James, Tolstoj stb.) (16—17. old.) 

c) A merő szubjektivizmus proklamálásával s az 
objektivitás tagadásával megszűnik a szilárd talaj, az 
állandó, a statikus. Minden alanyi változásoknak van 
alávetve. Ez az evolucionizmus. Hegel a dialektikában 
volt egyik fő-előliarcosa. A materializmusban pedig a 
darwinisták. E kettőt Nietzsche kapcsolta egybe «Über-
mensch»-ében. E teljes evolucionizmusnak alkalmazását 
a vallásra találóan ecseteli Hartmann «Religion des 
Geistes» c. munkájában. Szerinte az emberben bennla-
kozó istenség Krisztus helyett mint általános istenem-
berség eszközli az egyes emberekben megváltói műkö-
dését. Találóan nevezte Eucken ezt a jelenkori bölcse-
letet a fejlődés («das Werden») bölcseletének, a dina-
mikus bölcseletnek. Valóban, Heraklitos návxa fsí-je soha 
sem aratott akkora diadalokat, mint manapság! 

Minden állandónak ilyetén tagadásából természet-
szerűen következett a korlátlan relativizmus, az abszolút 
értékűnek az egész vonalon való tagadása. 

Az Aristoteles-féle rendszerben is van helye a vál-
tozónak, a dinamikusnak, a fejlődésnek. Csakhogy nem 
mint független korlátnélküli elemnek. Eszerint az irány 
szerint ugyanis van tárgyi lét, vannak valóban létező 
dolgok. És ezen realitások körül, ezek lényegének kere-
tén belül mozog az Aristoteles-féle iskola dinamizmusa, 
a változás, fejlődés eshetőségei. 

Végelemzésben tehát az egész kérdés akörül forog, 
elfogadunk-e kívülünk objektíve létező tárgyakat vagy 
nem ? Felismerhetjük-e valamikép magukat a dolgokat 
(«Ding an sich»), vagy nem ? (17—20.) 

Pfeiffer Miklós. 

recipitur»-elvben leli a megismerés — a tárgyi megismerés fentar-
tása mellett — egyéni differenciálódása forrását . 

1 Isten lényege Szent Tamás tanítása szerint a maga végtelen-
ségében felülmúlja az emberi elmét. Ezért Istenről való ismereteink 
csak tökéletlenek. A gondolkodó emberi elme. a teremtet t dolgokból, 
azokat véges és korlátozó tulajdonságaikból mindinkább kivetkőz-
tetve, ju tha t el egészen a végtelenül tökéletes Isten létezésének fel-
ismeréséig. Miért is (ebben lá that juk némileg a fentebbi immanent is ta 
tévtan igazság-magvát) az emberi elme tulajdonkép csak azt tud-
ha t j a meg a maga erejéből, hogy Isten mi nem, nem pedig azt, hogy 
mi. (V. ö. Summa Theologica, Pars I., Quaest. 2. Art. 2. ; ibid., 
Quaest. 3. Art. 4. ad 2. ; Contra Gentes, Liber I. Cap. XII., XIV. ; 
Quaestiones Disputatae : De Potentia, Quaest. 7. Art. 3. ; stb., stb.) 

R. G a r a m s z e n t k e r e s z t . Hálásan köszönöm Méltóságod-
nak a «Religio» iránt tanúsított jóindulatát. 

A. A l só r i c só . A japáni missziókra küldött 25 koronát 
P. Tomcsányinak adtam át. 

N. Ny i t r a . Máskép rendelkeztek velem. Az idén az 
érettségi napokat Makón töltöm. 

T. B u d a p e s t . Ne nagyon kételkedjék abban a nyilatko-
zatban. Megtörténhetett. Andrássy Gyula gróf keresztény érzü-
letétől kitelik, hogy azt mondta, hogy «Zichy János gróf kul-
tuszbudgeti beszédét szerencsétlenségnek tartja». A ki nagy 
művében : «A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos 
szabadságának okai 1901.» hazánk alapításánál és megszilár-
dulásánál a kereszténységtől és a pápaságtól minden érde-
met képes volt elvitatni s a ki ugyanabban a művében Páz-
mányról olyan jellemrajzot tudott irni, a minőt ma bármely 
sárospataki tógátus röstellene irni, attól az a mondás 
is kitelik. 

D. É g e r . Az emberek maholnap a legelemibb fogal-
mak jelentését is elfelejtik, olyan nagy a fejekben az eszme-
zavar. Erről tett tanúságot a «Pesti Napló», midőn Zichy 
János gróf kultuszminiszter meggyőződéses óhajára, hogy «az 
ország kulturája csak magyar és keresztény legyen», ezt 
jegyezte meg: «Ez frázis, mert a kulturát sehol a világon 
nem osztályozzák az anyakönyvek szerint. A kultura min-
den felekezet felelt áll, mert vallási alapon csak a vallást 
lehet fejleszteni.» Nem érti a «Pesti Papló», hogy a kultura 
elveken épül, gondolkozáson alapul s ennek fenekén, mint 
Proudhon is mondta, vallási kérdések, világnézetek rejlenek, 
melyekből táplálkozik a gondolkodás s a melyekből leszü-
rődnek az elvek, minden kultura emlői. Innen van keresz-
tény, innen van zsidó, (pl. a minap az «Est»-ben oly élet-
liiven megrajzolt dob-utcai kultura), innen van szabad-
kőműves kultura, szembetűnő különbségekkel, melyeket jól 
ismer a «Pesti Napló». Guizot még azt irta, hogy európai 
polgárosodásunk a theologian épült; ma már nem értik ezt 
a beszédet. 

1Î. S z a t m á r . Bizony az öreg «Religio» sok jó ügynek a 
mozgatója volt. Egy ilyenről emlékezik meg levelében, amit 
pro memoria ideírok. «Hazánk nagy részben a «Religió»-
nak köszönheti, hogy az ipariskolákban, legalább nagyrész-
ben, vallásoktatás van. A «Religio» állt őrt, hogy kiböngész-
szük, hol tanítanak vallást az országban és hol van az iparos-
ifjúság teljesen vallástanítás nélkül. Évről-évre mutattuk ki. 
Sok helyről kaptunk választ. Sokan szégyelték a dolgot. De 
minden esztendőben felszökött azon ipariskolák száma, ahol 
a vallásoktatás már megindult. Végre az állam is kötelezővé 
tette, illetőleg nem ragaszkodott a fakultativos fából vas-
karikához. E sorok irója tanú reá, hogy Breznay dr. e cik-
keimre kiváló súlyt fektetett.» — Más ilyen fontos pontokat 
is össze lehetne böngészni a 70 éves múltból. Hasonlókép 
dolgozzunk ezután is. 

TARTALOM. Szepes vára. I. Petróczy Miklóstól. — 
A szeretet. II. Veszely Gézától. — Holbauer sz. Kelemen 
élete alkonyán. XX. Breznay Béla dr.-tól. — AN. Kon-
stantinus előtt élt keresztények gazdasági élete. XII. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Machiavellizmus. V. Jeh-
licska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y —la-
tol. — Irodalom. Tuka : A szabadság. I. Hanuy Ferenc 
dr.-tól. — Manser : Der moderne philosophische Phäno-
menalismus. I. Pfeiffer Miklóstól. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2S. 
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FELELŐS SZEHKESZTO 
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S Z E R K E S Z T Ő S É G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Szepes vára. aï.) 

Szápolyay Imre után a várgrófok mind viselik 
a «Szepes örökös grófja» cimét. Imre 1487-ben mint 
kormányzó halt meg s a szepeshelyi templomba te-
metkezett.1 Fia nem lévén, utódja és örököse István 
lett. Nem lesz talán érdektelen megjegyezni, hogy 
Szápolyay Istvánnak évi 7400 frt fizetése volt, a mi 
az akkori pénz-szegény időben horribilis összeg lehe-
tett.2 Mily tekintélyes vagyon felett rendelkezett Szá-
polyay István, mutatja az a körülmény is, hogy ha-
lála után egy századdal egy arany nyaklánca 70.000 
forinton kelt el Velencében.3 Állítólag ő építette 
volna, némelyek szerint, a Palatiumot (lovagterem), a 
várban, azon alkalomból, hogy Ulászló és a lengye-
lek a lőcsei találkozás után 1494-ben a várban láto-
gatást tettek.4 

1527—40-ig. Korvin János halála után ismét 
több trónkövetelő lépett fel, a kik közül a trónt 
II. Ulászló foglalta el 1490. szeptember 18-án. Azon-
ban öccse, Albert, anyjától feltüzelve, dacára az 
1501 ki kassai kibékülésnek, újra fegyvert fogott 
ellene, de Szápolyay István megfékezte s Eperjesen 
arra kényszerítette, hogy a békét újra megkösse. 

Békekötés után Szápolyay a herceget szepesi 
várában keleti pompával vendégelte meg és váloga-
tott lovasaival egész a lengyel határig kisértette.5 

Még fényesebb előkészületeket tettek akkor, midőn 
maga a király 1494-ben Lőcséről visszatérve Szápo-
lyay kívánságának engedett s pár napot a vár-
ban töltött.6 Ezen nagy pompa adta Zsigmondnak, 
II. Ulászló (második) testvérének a gondolatot, hogy 
a kormányzó előkelő családjával közelebbi össze-
köttetésbe is lépjen; és később, midőn 1512-ben 

1 Hradczky József: Szepes vármegye a mohácsi vész 
előtt. 40. 1. 

2 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 66. 1. — 
Bárdossy János: Mold. v. Seep. dec. indag. (Posonii 1802). 
157. 1. 

3 Thaly Kálmán : Századok 1867. 397. 1. — Horváth Mi-
hály : Kisebb történelmi munkái. (Pest 1868.) II. kötet 160— 
172. 1. 

4 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 36. 1. 
s U. o. 66. 1. 
« U. o. 60. 1. 

a lengyel trónra lépett, legfőbb támasza volt Szá-
polyay János nagyratörő terveinek. 

A habsburgházi királyok alatt is számos törté-
nelmi emlék fűződik a várhoz. I. Ferdinánddal való 
viszálya azonban nem sok szerencsét hozott neki, 
mivel ő és a vezérei egymásutáu szenvedték a ki-
sebb-nagyobb vereségeket és mindinkább hátrább 
szorultak. 1527-ben a szerencsétlen szinnyei ütközet 
után kénytelen volt a lengyel Tarnowba menekülni. 
Salm és Katzianer győzelmet győzelem után arattak 
és egymásután foglalták el Szápolyai János, az ellen-
király, várait és birtokait. 1528. ápril havában Thurn 
Miklóst 300 lovassal a szepesi vár ellen kiildötték. 
Miután Katziánerrel egyesült, ostrom alá vette a vá-
rat. Derentcsényi Miklós, a kire János király a vár-
parancsnokságot bízta, mit sem akart tudni arról, 
hogy az osztrákoknak feladja. Alig kezdték az ágyú-
zást, a parancsnok meggyőződve helyzete tarthatat-
lanságáról, a várat szabad kivonulás feltétele alatt 
feladta.1 Az egyesség szerint a várban őrzött okmá-
nyok, melyek a Szápolyay családra, valamint az 
ország szabadságaira vonatkoztak, I. Ferdinánd bir-
tokába mentek át s azokat a pozsonyi várba vitette.2 

Ezalatt Szápolyay Tarnow közelében, Laszky Jero-
mos várában tartózkodott s a harc szerencsétlen ki-
menetele annyira megtörte, hogy Ferdinánd javára, 
a koronáról is le szándékozott mondani. Ekkor azon-
ban Laszky felbátorította őt és meggyőzte arról, 
hogy csak a török segélyével nyerheti vissza orszá-
gát. Laszky önként vállalkozott, hogy Szolimánnál a 
segítséget kieszközli. Szápolyay erre őt a törökkel 
való szövetség megkötésére teljhatalommal ruházta 
fel. Laszky azonnal Konstantinápolyba utazott és 
habár Ferdinánd követei mindent elkövettek, hogy 
a szövetség létre ne jöjjön, az egyezséget a szultán-
nal 1528. ápril 10-én megkötötte. Szerencsétlen kül-
detéséből visszatértében Szápolyay nagy örömmel 
fogadta és hálából a szepesi örökös grófságot, a sze-
pesi várral együtt, továbbá Késmárk, Richnó, Göl-
nitz városokat és egyéb községeket neki adomá-

1 U. o. 67—68. 1. 
2 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 68. 

Jegyz. — Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 2. 1. 
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nvozta 1528. szeptember 30-án.1 A várat azonban át 
nem vehette, mivel azt 1527. október havában í. Fer-
dinánd Bethlenfalvi Thurzó Eleknek adományozta.2 

Laszky tehát kísérleteket tett, hogy a várat megsze-
rezze s így Bethlenfalvi Thurzó Elek sem élvezte 
nyugodtan a várat, a míg 1531-ben ápril 23-án 
I. Ferdinánd meghagyásából Bethlenfalvi Thurzó 
Eleknek Lonmici Horváth János szepesi prépost és 
Byby kapitány a várat véglegesen át nem adták.3 

Az 1538. február 24-én megkötött nagyváradi béke 
harmadik pontja értelmében Szápolyay János fia 
megkapja összes családi birtokait s a «Szepes her-
cege» címét. A vár átadására azonban nem került 
sor azon zavaros időkben. 1542. július 21-én végre 
Izabella királyné Ferdinánddal szerződésre lépett, 
mely szerint Ferdinánd visszaadja János Zsigmond-
nak minden ősi birtokát, tehát a Szepesvárat is.4 

Minthogy a vár adomány folytán már is Beth-
lenfalvi Thurzó Elek birtokában volt, annak le kel-
lett róla mondania. Mivel őt ezért a bécsi kormány 
megfelelőleg kárpótolni nem akarta, helytartói mél-
tóságáról lemondott s minden nyilvános működéstől 
visszavonult a bécsi kormány érdekeineknagy kárára. 

A várat tényleg még sem vették el, mivel a szer-
ződés többi pontjait Izabella nem tartotta be. 

Thurzó Elek a várat végrendeletileg két lányá-
nak, Annának és Erzsébetnek, hagyta a várhoz tar-
tozó 11 várossal és 13 községgel együtt. Ebbe I. Fer-
dinánd is beleegyezett s az örökösök 1544-ben a 
birtokba törvényesen be is iktattattak, ennek dacára, 
mégis más kézre jutott, a mennyiben 1545-ben 
Bethlenfalvi Thurzó János lett öccsének Eleknek 
örököse.5 O is csak 1550. május 3-án vette birtokába 
a várat, mivel bátyjának, Bethlenfalvi Thurzó Elek-
nek, 1543. augusztus 0-án bekövetkezett halála után 
János veje, Báthory András foglalta el a várat.6 

Báthorynak várkapitánya Merse László volt, ki 
erősen zsarolta a környéket adókkal; 1543. október 
5-én négy plébánost fogatott el, őket a várba vitette 
s annak vörös7 tornyába csukatta. Az illetők leirása 
szerint bokáig érő sárban álltak egész éjjel, a nagy 
búz s a levegőhiány folytán majd elpusztultak, csak 
118 arany forint és 400 dénár váltságdíj fejében 
bocsájtották őket szabadon, a «cloaca turris»-ból.8 

Midőn Thurzó János (1550. V/3.) a várat átvette, 
úgy hadi szerekben, mint felszerelésekben nagy 
hiányosságot tapasztalt, mint azt 1556. június 20-án 
Szepesvárott kiállított német nyelvű okmánya bizo-

1 U. a. : Vándorlások a Szepességen. 69. 1. 
2 U. a. : Vándorlások a Szepességen. 68. 1. 
3 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 69. 1. — 

Wagner : Annales Scepus. Pars. II. 14. 1. 
4 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 69. 1. 
5 A szepeskáptalani levéltár. 
0 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 31. 1. 
7 U. a. 31. 1. 
s U. a. 31. 32. 1. 

nyitja. («2Bie tcf) biefeê ©djlofe gang roüfte unö leíjr an 
prooiant gefdjiiÇ unb ÏÏÎunition eingenommen.»)1 

Alatta a kegyetlenségeiről s alattvalói iránt való 
zsarnokságáról nevezetes Pausner György volt a vár-
parancsnok. Szegény emberből cseperedett fel s zsa-
rolásai révén annyira megszedte magát, hogy 35 
nyerges loval tartott. Nem ismert könyörületet. 1542-
ben a zsákóci 80 éves plébános gabonáját kicsépel-
tetvén, a várba vitette. Máskor a gölnitzi kolostort 
dúlta fel.2 

Scharschkó, egy kassai születésű kondottieri meg-
tudva, hogy a lakosság kincseit a várban helyezte el, 
kézre akarta keríteni. Minthogy azonban a vár meg-
ostromolásához sem ereje, sent ideje nem volt, a 
várőrség néhány emberével megismerkedett, s miután 
kecsegtető ígéretekkel látszólag bizalmukat megnyerte, 
feltárta előttük rabló szándékát. Megegyezett velők, 
hogy őt társaival együtt kötél segélyével a várba 
felhúzzák. Mig az első készületek a legnagyobb titok-
ban folytak, Scharschkó embereivel a közeli erdők-
ben rejtőzött. A várőrség azonban csupán szinlelte 
a megvesztegethetőség látszatát. Pausner György vár-
parancsnok s Bornemisza Miklós alparancsnok min-
dent tudóit s intézkedéseket tettek a vakmerő con-
dottieri fogadására. Megállapodás szerint 1548.3 ápril 
27-ének éjjelén kellett volna Scharschkót embereivel 
a várba felhúzni és pedig a vár északi vagyis leg-
meredekebb részén, a hol a raktárak voltak. Azért 
választotta Scharschkó ezt a pontot, mert így közvet-
len a fellegvár szivébe juthatott, a parancsnok laká-
sának közvetlen közelébe. Éjjel megjelentek a rablók 
a vár alatt. Tíz óra tájban a vár egyik ablaka ki-
nyílt s a megállapított jelzés után a kötelet leeresz-
tették és egymásután húzták fel a várba az ellensé-
get. Már 18 embere volt a várban, midőn Scharschkó 
is derekára kötötte a kötelet, hogy a várba juthas-
son. Az ablaknyilásig jutott, midőn egyik várkatona 
az ablakhoz ugorva a kötelet egy kardvágással ketté 
metszette s Scharschkó a szédületes magasságból a 
mélységbe zuhanva a szirten darabokra zúzódott. 
A várban lévő 18 haramia kétségbeesett harccal 
védte magát. Vesztüket kikeriilhetetlennek látták s 
kétségbeesetten harcoltak, a megtizedelt várbeliek ki-
szorították a vár felső részéből a második várkapuig. 
Ekkor borzalmas dolog történt. A lőportorony isme-
retlen okból felrobbant, a rablók közül hetet agyon-

1 U. o. 71. 1. 
2 U. o. : Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 

151. lap. 
3 Hradczky József: «Vándorlások a Szepességen» cimű 

művében a 72. oldalon az 1543-ik évet említi, ez azonban ellen-
tétben áll idézett művének 71-ik oldalán telt közleményével, 
mely szerint Pausner Thurzó János parancsnoka volt, holott 
idézett művének 70-ik oldalán említi, hogy Thurzó János 
1545—48-ig volt ura a várnak s így Pausner ura 1543-ban 
nem lehetett, azért az említett évszámot (1543) sajtóhibának 
tartva, azt hiszem, helyesen tehetem fel, hogy a kérdéses 
esemény 1548-ban folyt le. 
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ütött, kettőt a várbeliek a várfokáról letaszitottak, 
három pedig fogságba került. Maga a várparancs-
nok, Pausner többekkel együtt, a légberepült s holt-
testét sok keresés után a kis víztartó falán teljes 
fegyverzetben kőromok alatt találták meg.1 

E szomorú idők után 60 nyugalmas év követ-
kezett, mely alatt a vár a Thurzók birtoka volt. Újra 
felépítették a tornyot s a megrongálódott épületeket 
kijavították, a várat megerősítették, az őrséget meg-
szaporították, úgy hogy most a vár ismét védhető 
lett. Többen a Thurzók közül azonban már zsaro-
lásra is vetemedtek. így Thurzó Szaniszló az 1556-
ban elhunyt Balázs nevű szepesi prépost hagyatékát 
a várba vitette s csak Ferdinánd király parancsára 
adta vissza. A papság tizedeit pedig saját csűreibe 
szállította.2 II. Thurzó Elek szintén így akart eljárni 
1584-ben Bornemissza prépost hagyatékával, de a 
császári esapatok megakadályozták.3 

Gróf Belgiojosó, Bocskay kereki várának és bir-
tokainak gazlelkű tiszttartója volt, hogy urával szem-
beni tartozásától szabaduljon, fegyvert fogott s urát 
török szövetséggel vádolta. Már hosszú idő óta zsa-
rolta a lakosságot. Hatalmaskodása arra indította a 
nemességet, hogy 1604-ben nyílt felkelésben egyesül-
jenek s megtorolják a sérelmeket. Bocskay István 
állott élükre s zászlói alatt tömegesen sorakoztak. 
Belgiojosó Diószegnél vereséget szenvedett, Kassára 
menekült, a város kapuit azonban zárva találta, 
mert azt időközben Bocskay egyik vezére, Homonnay 
Valentinián, foglalta el. Erre a szepesi vár elé mene-
kült, ahol Thurzó Kristóf az ő és csapatai számára 
megnyitotta a kapukat. Bocskay Belgiojosó elfogatá-
sára Tharján Demetert,4 illetve Lippay Balázst5 kül-
dötte, ki működését azzal kezdte meg, hogy 1604-
ben október 15-én a szepesi káptalant kifosztotta és 
felgyújtotta. Ez alkalommal pusztult el a becses 
könyvtár is.6 November elején7 ostrom alá fogta a 
várat. Minthogy az bőven el volt látva élelmiszerek-
kel, nem volt képes bevenni. Egy visszavert roham 
s az ellenség kicsapása alkalmából nagy veszteséget 
szenvedett s a beálló tél is visszavonulásra kény-
szeri tették, december elején8 az ostrommal felhagyott. 

1613. február 21-én Thurzó Kristóf, ki csak 
kilenc évvel ezelőtt, vagyis 1604-ben lett katholi-
kussá, több kanonok jelenlétében kijelentette, hogy 
az evangelikus hitre tér át. Március hó 2-án a vár 
nagy termében térden állva meggyónt és Xylander 

1 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 72. 73.1. 
2 U. a. : A XXIV. királyi plébános testvérülete és A re-

formáció a Szepességen. (Miskolc 1895.) 134. 1. 
3 U. o. 135. 1. 
4 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 75. 1. 
5 U. a. : A XXIV. királyi plébános testvérülete és A re-

formáció a Szepességen. 196. 1. 
6 U. o. 197. 1. 
7 U. o. 197. 1. — nov. 7-én. Hradczky József: Vándor-

lások a Szepességen. 75. 1. — nov. 10-én. 
8 Hradczky József : A XXIV. kir. plébános test. és A ref. 

(Holzmann) lutheránus prédikátor kezébe tette le az 
ágostai konfessziót. A vár kápolnájában ünnepélyes 
Te Deumot tartottak. A díszebéd alatt az ebédlő-
terem ablakára ismételten fehér galamb szállott, mit 
isteni jelnek vettek. 

Thurzó Mihály, Kristófnak fia, a család utolsó 
férfisarja, rendkívüli pénzzavarokkal küzdött, miért 
is a várral keveset törődött. 1636. augusztus 11-én 
bekövetkezett halála után a vár a koronára szállott. 
A Thurzó család, hét évet leszámítva, mely alatt a 
vár Báthory András birtokában volt, 100 éven át 
volt az ura a várnak.1 Két év múlva III. Ferdinánd 
király 1638-ban március 25-én2 Csáky Istvánnak 
adományozta a várat és Felső-Magyarország nag}' 
részét jutalmul azon közbenjárásáért, melyet a len-
gyel udvarnál Rákóczy György ellen tanúsított s 
azon pénzösszegért (34.000 forint), melyet Rákóczy 
György ellen viselt hadjárat költségeinek fedezésére, 
a zsoldosok fizetésére adott.3 

E napon kelt reversalisa szerint a Thurzó ja-
vakra vonatkozó iratokat a királyi kamara levél-
tárába kellett beszolgáltatnia.4 1638. július 5-én a 
várban hivatalos leltározást végeztek s a leltárt két 
szepesi kanonok magyar nyelven szerkesztette meg. 
Ezen leltár szerint a várat a legelhanyagoltabb álla-
potban találták. Volt benne hosszú régi ágyú 7, 
öregágyú 32, kiságyú 23, sugártarack 2, kistarack 
3, vasgolyó 52, mozsár 2, 2 ötcsövű seregbontó, 
puska 33, tüzeslabda öreg 10, nyeles tüzeslabda 21, 
dárdán levő tüzeslabda 18, csuporban levő tüzes 
szerszám 45, fecskendő 2, bőrveder 55, lovas és ló-
páncél 1, páncélsisak 6, vaskeztyű 59, térdvas 37, 
nyereg 20, lóhomlokvas 15, fapaizs 7, vaspaizs 1, 
paizsokra való pávatoll 34, bilincs 12, nyakvas 2, 
pénzesláda 1, evőeszközláda 1. A kápolna felszere-
lése állott: 1 ezüst aranyozott monstrancia, 1 réz 
monstrancia, 1 ezüst kereszt, 1 aranyozott ezüst ke-
hely felszerelve, 4 oltár, 1 kis faoltár, 3 kazula, rá-
más olajfestmény 15, faragott kép 10, 2 fehér szobor. 
2 keresztes zászló. Alig volt valami elidegeníthető 
még a várban, csupán János király egykori palotá-
jában megtalálták Thurzó Szaniszló és Kristóf vár-
parancsnokok és Homonnay Bálint valamivel érté-
kesebb olajfestményű arcképeit.5 

1639. január 1-én 42 katonával a várat véglege-
sen birtokába vette.6 III. Csáky István alatt egy ideig 
fia, Ferenc, a vár foglya volt, mivel atyja kívánsá-
gát nem teljesítette.7 Örököse fia, Keresztszeghi gróf 

a Szepességen 197. 1. dec. 3. — U. a. : Vándorlások a Szepes-
ségen. 75. 1. dec. 8. 

1 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 76. 1. 
2 U. o. 41. 77. 1. 
3 U. o. 77. 1. 
4 U. a. ; Szepes vármegye a mohácsi vész előtt. 2. 1. 
6 Inventarium in arce Scepusiensi. — Hradczky József : 

Marcellvár és Markusvár a Szepességen. 26—35-ig. 
6 U. o. : Vándorlások a Szepességen 41. 1. 
? U. o. 33. 1. 
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Csáky Ferenc lett, ki a katonai pályának élt 1670. 
november 17-én Kassán történt elhunytáig. 1671-ben, 
tehát halála után, a pozsonyi «Judicium delegatum» 
Csáky Ferencet, mint a Wesselényi-féle összeesküvés 
részesét javaitól megfosztotta. Fiától elvették a Sze-
pes várát is, a melyet azonban 1682-ben csere útján 
a család visszaszerzett.1 

IV. Csáky István alatt Tökölyi foglalta el a sze-
pesi várat, de ismét visszafoglalták a Csákyak.2 

Utána II. Csáky Mihály lett a vár ura. Alatta 
vették ostrom alá Rákóczy hadai a várat. A parancs-
nok vitézen védekezett, de mikor az ágyúgolyók az 
egyetlen ép, ciszterna kutat szétroncsolták s mivel a 
vízvezetéki csövet már előbb elvágták,3 vízhiány 
állott elő. Erre alkudozásra lépett Rákóczyval, párt-
jára állott, mire ez a vár alól elvonult.4 Később azon-
ban Csáky Mihály ismét a király hűségéhez tért 
vissza s 1703-ban Károlyi Sándorral egyesülve Rá-
kóczy Ferenc hadait Dolha közelében együttesen 
megszalasztották. A szepesi várba visszatérve néme-
teket fogadott a várba, hogy annak őrségét gyarapítsa. 

Alig hozott mindent rendbe, már megjelent a 
vár előtt Rákóczy egyik mellékcsapala Görgei János 
vezérlete alatt5 és ostrom alá fogta. Minthogy fegy-
verrel semmire sem mehettek, cselhez folyamodtak, 
a parancsnok hímző5 szolgáját, Trencsényi Mátyást 
vesztegették meg, hogy a várat nyissa meg. Tren-
csényi egy jó adag sót oldott fel vízben, azt a német 
parancsnok szemébe öntötte, megtámadta, megsebe-
sítette 5 nejével együtt s a keletkezett zavarban 
a vár kulcsait a kurucoknak szolgáltatta át. Az őr-
ség néhány nap múlva megadta magát. A vár 1703. 
augusztus 20-án Rákóczy kezébe került. 1706-ik évben 
Rákóczy Forgách Simon generálist fogolyként küldte 
a várba. Forgách egy kötelet szerzett, melynek se-
gélyével egy éjjel meg akarta kisérleni a szökést. 
A kötélen leereszkedett s már majdnem célját érte, 
midőn a kötél elszakadt s ő lábát törte. Fájdalmá-
ban hangosan feljajdult; a várbeliek figyelmét ma-
gára vonta s a tehetetlen foglyot ismét a várba vit-
ték. 1710. július 13-ig Rákóczy kezén volt a vár,6 

mikor is Hartleben, I. József tábornoka, vérontás 
nélkül foglalta el. 

Ezentúl Szepesvár szerepe megszűnik a történe-
lemben.8 A szatmári béke megkötése után azonban 
a vár ismét előbbi urainak, a Csákyaknak kezébe 
jutott. Ez időtől kezdve, sem külső, sem belső ellen-

1 U. o. 77. 78. 1. — Századok 1872. 528. 529. 1. — Archí-
vum familiae Csáky anno 1670—71. (Lőcsei levéltár.) 

2 Hradczky József: Vándortások a Szepességen. 78. 1. 
3 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 30.1. — 

Demkó Kálmán : A szepesmegyei tört. társulat milleniumi 
kiadványai. (Lőcse 1895.) 29.1. 

4 Hradczky József : Vándorlások a Szepességen. 78. 1. — 
Wagner: Annales Scepusienses. Pars III. pag. 236. 

6 Horváth Mihály : Magyarország történelme. IV., 294. 1. 
6 Hradczky József: Vándorlások a Szepességen. 81. 1. 

ség nem háborgatta falait. Hetven éven át békés 
birtokában voltak a várnak, ezalatt azonban nem 
laktak a grófok a várban, mert már Csáky István-
ról említik, hogy majd a várban, majd hotkóci kas-
télyában lakik.1 Később a grófok teljesen elhagyták 
a várat s Hotkócon telepedtek meg, a várban csak 
néhány emberük lakott. 1780-ban gyujtogatástól tűz 
támadt, mely a várat teljesen elpusztította, csak a 
kőfalak maradtak meg. A birtokosoknak nem lévén 
elegendő pénzük a vár restaurálására, romnak hagy-
ták meg. 

Százharminc év óta meredeznek égnek a komor 
tömör falak, megfosztva minden ékességtől. Az idő 
kérlelhetetlen vasfoga őrli, pusztítja őket mindjob-
ban. A hatalmas orkánok, felhőszakadások, a jég 
pusztító hatása s az égi háborúk cikázó villámai 
évről-évre rombolják építményeit, úgy hogy alig ta-
lálunk rajta ép falat. A folytonosan lezuhanó kövek 
pedig az udvarok felszínét néhol már több méter-
nyire feltöltötték. Segélyére jött a pusztításban az 
időnek a környék lakossága is, mely a vár köveit 
építkezésre használta fel. Szepes-Váralj a város maga 
is nagy részben e kövekből épült. Sok kárt tettek a 
pénzszomjas kincsásók is, kik a talajt s a falak kö-
veit összeturták. Ki hinné most e nagy várromról, 
hogy oly eseményekben gazdag múlttal rendelkezik ? 
19-szer ostromolták erős falait; 4-szer sikertelenül, 
3-szor csellel, 12-szer pedig fegyverrel vették be. 
Három régi nagy családnak történetével van a vár 
története egybekapcsolva : a Szápolyay, Thurzó és 
végül a Csáky családéval, mely családnak van bir-
tokában mai napig is, de már teljesen átadva az 
enyészet hatalmának. Petróczy Miklós. 

A szeretet. (n.) 
Különben ezt a kérdést az egész theologia már 

oly világosan eldöntötte s az Egyház tanítása min-
den kétségen felül oly határozott, hogy a további 
vitatkozás szalmacséplés volna. (V. ö. Catech. Rom. 
P. 3. e. 4. n. 4. és köv.) 

Egészen világos tehát, hogy az Isten szeretetünk-
nek alaki tárgya, indító oka, mi sem áll tehát utunk-
ban a tétel fölállításában, hogy az Isten szeretetünk-
nek alaki tárgya az összes és külön-külön egyes 
tökéletességeinél fogva. 

Az Isten szeretetére az embert tökéletessége in-
dítja, a melyet vagy mint a jó tulajdonságok, töké-
letességek összeségét, vagy a mi fölfogásunk szerint 
egyes tökéletességet elvonva a többitől, elkülönítve 
tekinthetjük. Ennek az oka pedig az, hogy mi ma-
gunkban a jó tulajdonságokat nem a maguk össze-
ségében találjuk föl, hanem szétválasztva, elkülönítve, 
az Istennél azonban ilyen elkülönítés, a tökéletessé-

1 U. o. 41. 42, 1. — Egy sziléziai diák 1863-ban Lőcsén 
kiadott «Magyar vagy dáciai Simplicissimus» cimű iratban. 
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gek e fajta szétválasztása egyszerűen nem lehetséges, 
mivel minden jó tulajdonság az Isten lényegével esik 
össze s annak alkotó része. Mindazonáltal, habár 
minket csak egy tökéletesség indít is a szeretetre, 
mégis, mivel a legfőbb jóság nyilatkozik meg mind-
egyikben, elégséges indító ok a szeretet föl keltésére, 
így például a mindenhatóság az Istennek különös 
jó tulajdonsága, bonum amabile, ha tehát az indít 
a szeretetre, vagy ezt a tökéletességet szeretjük, az 
egész Istent szeretjük. Megengedjük, hogy ha valaki 
abstracte szeretné az Isten mindenhatóságát, azaz 
elvonatkoztatva magától az Isten lényegétől, ez a 
szeretet nem lenne theologikus szeretet, de az emlí-
tett módon megalkotott szeretet helyes, mivel elég-
séges ok és helyes ratio vezet az Isten teljes szere-
tetére. 

E szerint az Isten jótékonysága is elégséges in-
dító ok a tökétetes szeretet fölindítására, mivel az 
is az Istennek ép oly tökéletessége, akárcsak a min-
denhatóság vagy a mindentudás. «Is ergo, mondja 
Pesch, qui Deum ob eius benignitatem amat, ut 
haec est perfectio divina, elicit actum caritatis theo-
logicae, cuius quidem obiectum formale et motívum 
est bonum infinitum benignitatis divinae in se con-
sidéra tum». (Pesch, tom. VIII. s. 558.) 

S ez a practice nagyjelentőségű, mivel az ember 
nem képes fölfogni az Isten egész tökéletességét, de 
nem esik nehezére az egyes jó tulajdonságok föl-
fogása s könnyebben is indul érzelmi világa a szere-
tetre, az egyes tökéletességek meggondolása alatt. 

6. Az isteni adományok közül legjobban kitűnik a 
Mindenhatónak irántunk való szeretete, a mely min-
den egyéb ajándéknak egyszersmind indító oka is. 
Ezen szeretet excessusát épen az Ige megtestesülésé-
ben és az emberi nem megváltásában bírja, a mi 
által mi Isten fogadott fiai lehetünk és vagyunk, «Vi-
dete, qualem caritatem dedit nobis Pater, ut Filii Dei 
nominemur et simus.» (1 Jo. 3. 1.) — és — «Cum 
benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri 
Dei, non ex operibus iustitiae, quae fecimus nos, 
sed secundum misericordiam salvos nos fecit.» (ad 
Titum 3. 4.) Az Atya szeretetének ez a meggondo-
lása, irgalmának kimeríthetetlen bősége, a kegyelem 
kincseinek oly nagysága, Krisztus kínszenvedésének 
érdeme, szeretetének melegsége a mi szivünket s 
lelkünket is kell, hogy átjárja, viszontszeretetre indítsa, 
magához bilincselje, akaratunkat a Mindenható aka-
ratának teljesítésére bírja. «Quis non amantem reda-
met? Quis non redemptus diligat.» (Brev. Rom, in 
festő Ss. Cordis.) S erre a mély, bensőséges, önzetlen 
szeretetre a kevésbbé vallásos embernek szive is 
hajlik, ha meggondolja a Passiónak nagyságát, a kín-
szenvedés szörnyűségét, lia szivébe szánt a gondolat, 
hogy az isteni Gondviselés, a mely a mi lelkünk 
üdvét oly különböző utakon-módokon munkálja, 
hogy úgy mondjuk, a Kálvárián terveinek tetőfokára 
lépett, — ha látja a kereszt dicsőségét és megfontolja 

a benne rejlő szeretet kimeríthetlen nagyságát. «Facile 
plus diligunt, qui se amplius dilectos intelligunt.» 
(S. Bernard. De dil. Deo. c. 3.) Mikor átjárja lelkün-
ket az a gondolat, hogy a mi menedékünk az a szív, 
a mely velünk érez, a mely velünk van örömünkben, 
el nem hagy bajainkban, a mely, hogy a szív sebe 
behegedjen, maga is «lándzsával átdöfött», «lancea 
perforatum» lett : akkor az ember, a bűnös, a kishitű 
ember megszelídül, síró, bűnbánó fiúvá lesz. 

Az egyház azért énekli oly boldogan : 
Tu caritatis victima, 
Ut nostra tollas erimina, 
Nobis salubri perfleis 
Adoptionem eriminis. 

(Brev. Rom. Off. Vot. de Pass.) 

Nem is lehet jobb és iidvösebb eszközt elkép-
zelni az isteni megbocsátás művében, a bűnbánat 
fölkeltésére, mint az Úr Jézus szeretetét a kereszten, 
a kínszenvedésben ; megmutatni a hívőknek szent-
séges Szivének lángoló tüzét, megnyitni számukra a 
szeretet e szent hajlékát, a mely a «teljes kiengesz-
telődés forrása», a mi «békénk és kiengesztelődésünk», 
«minden szentek gyönyörűsége». 

Ebből a tényből következik, hogy a lelkipásztor-
nak, ha a szeretetnek ezen megszentelt tüzét állan-
dóan óhajtja a hivők szivében éleszteni, mindig 
késznek kell lennie a szent gyónások hallgatására, 
a legméltóságosabb Oltáriszentség kiszolgáltatására, 
hogy a hivők az Isten szeretetét nem csupán ésszel 
fölfogják, hanem annak boldogító erejét tényleg 
érezzék is, hogy szivük «super Cor Jesu» legyen. 
Ezt az óhajt és kívánságot énekli az Egyház költője: 

«Dedit fragilibus corporis ferculum, 
Dedit et tristibus sanguinis poculum, 
Dicens : Accipite, quod trado vasculum, 
Omnes ex eo bibite». 

(Off. Vot. de Ss. Euch. Sacr.) 

A szeretet ezen útját sürgeti szentséges Atyánk, 
X. Pius; ebből születtek a szentek; ez az Úr Jézus-
nak kifejezett akarata (Joan. 6. 55. et sqq.); erre 
«Charitas Christi urget nos !» . . . Mert a mint a Szent-
írás oly remekül jegyzi meg: «Mindenkiért meghalt 
Krisztus, hogy a kik élnek is, már nem maguknak 
éljenek, hanem annak, a ki érettük halt meg és föl-
támadott» (2 Cor. 5. 14. 15.); így teljesedik be szent 
Pál szava: «Ki választ el minket Krisztus szereteté-
től?» (Boni. 8. 95.) Az Isten jóságától és a drága 
Üdvözítőnk irgalmától Krisztus-szeretetre feltüzelt 
hívőket valóban semmi ! 

7. Az Istenhez, mint mindenek teremtőjéhez 
és föntartójához, mindenek kezdete és végső céljá-
hoz, az embert bizonyos természeti viszony köti. De 
Isten, mint a mi boldogító célunk, ezt a természetes 
kapcsot messze felülmúlja és így természetes elérhe-
tésének még lehetőségét is túlszárnyalja. Mivel tehát 
a mi boldogító célunk az Isten, ezen szempontból 
is szeretetünkre méltó s ez is lehet a szeretet indító 
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oka. Szent Tamás szerint: «a cél az akarat rendjé-
ben indító ok szerepét tölti be» (1. 2. q. 1. a. 1. et 
sqq.) és e szerint: «a szeretet indító oka az isteni 
jó, a mennyiben a boldogság tárgya». (2. 2. 9. 23. 
a. 4. sqq.) 

Ebből a szempontból a természetfölötti szeretet 
különbözik a természetes szeretettől, a mellyel az 
ember az Isten felé, mint természetes célja felé tör. 
Az Isten, mint természetfölötti lény, benső összeköt-
tetésben van ugyan a természet rendjével is, de azt 
messze túl is szárnyalja. így tehát bizonyos szem-
pontból a természeti, más szempontból pedig a ter-
mészetfölötti renddel van összeköttetésben. Ez utóbbi 
a mi képességeinket felülhaladja s mivel ennek 
dacára is természetfölötti a célunk, természetes esz-
közökön kívül, a melyeknek az alapja és kezdete 
mind'ig a szeretet, szükségesek a természetfölötti cél-
nak megfelelő, tehát természetfölötti eszközök is. 
Ebből következik, hogy az Isten szeretete lehet ter-
mészetes és természetfölötti is, a mely utóbbinak 
indító oka kétségen kívül az Isten, mint a mi bol-
dogító célunk. 

De következik az is, hogy mi a természet segít-
ségével megismert Istent is szerethetjük és kell is 
szeretnünk. Mivel azonban a természetes jótett, a 
melyet ebből a természetes szeretetből teszünk, 
semmiféle kapcsolatban nincsen, nem is lehet a mi 
természetfölötti végcélunkkal, ép azért, a ki az Istent 
csupán így szereti, sem kegyelmet, sem a végcélt, 
t. i. az örök boldogságot, nem nyerheti el. 

Egész jogosan Ítélendő el tehát Baius proposi-
tiója (34.): «Distinctio dupplicis amoris, naturalis 
videlicet, quo Deus amatur, ut auctor naturae et 
gratuiti, quo Deus amatur, ut beatificator, vana est 
et commenticia et ad illudendum Sacris Litteris et 
plurimis veterum testimoniis excogitata.» (Damn, 
per bullám Pii V. «Ex omnibus afflictionibus.» 1. 
Oct. 1567.) 

Mindebből röviden az következik, hogy: a theo-
logicus szeretetnek indító oka és alaki tárgya az 
Isten, mivel Ő a mi boldogságunk s a mi boldogító 
célunk. Veszeli) Géza. 

A keresztények munkaélete Nagy Constan-
tinus előtt. (xii.) 

3. K e r e s k e d é s . 
Már Jézusnál sokszor találunk hasonlatokat, 

melyek a kereskedés köréből származnak, mint fön-
nebb láttuk ; ugyancsak nála szerepel a xpaTteÇeiTrjç is, 
vagyis a pénzváltó (Mt 25, 27.). Jacobus levelében 
úgy beszél a kereskedésről, hogy azt a keresztények-
nél is föl kell tételeznünk : Hodie aut crastino ibimus 
in illám civitatem, et faciemus ibi quidem annum 
et mercabimur et lucrum faciemus : qui ignoratis, quid 
erit in crastino (4, 13.). Irenaeus így ír : «Mert vala-
mennyiünkhöz kis vagy nagy vagyon tartozik, melyet 

a gonoszság mammonjából szereztünk. Mert honnan 
valók házaink, melyekben lakunk, ruháink, melyekbe 
öltözünk, edényeink, melyeket használunk és minden 
egyéb, az állandó életet szolgáló dolgaink, ha némábból, 
a mit, mint pogányok fukarsággal szereztünk, vagy 
a mit pogány szüléinktől, rokonainktól és barátaink-
tól, a kik igazságtalanul szereztek, kaptunk ? Ha nem 
is említjük azt, hogy még most is a hitben élvén 
szerzünk. Mert ki ad el és nem akar nyereséget 
attól, a ki vesz? És ki vesz, a ki nem akarja, hogy 
hasznot nyújtson neki az, a ki elad? Melyik keres-
kedő nem kereskedik azért, hogy belőle megéljen?» 
(Adv. haer. IV, 30, 1.). Alex. Kelemen a kereskedelem-
mel szemben szintén nem árul el ellenszenvet és 
csupán a visszaéléseket ostorozza ; így kikel a leány-
kereskedés ellen, melynek emberei a fajtalanság 
anyagát hajóikon úgy szállítják, mint mások a gabo-
nát vagy bort (Paed. III, 3. Migne P. Gr. VIII, 586); 
kiköti továbbá, hogy a vevő és eladó ne mondjon 
két árat, ne esküdözzék az adás-vételnél : «Távol 
legyen egyebekben is az eskü és így bölcselkedje-
nek a piaci kereskedők és szatócsok (ot áyopawi uaí oí 
xárojXoi)... A kik pedig máskép tesznek, a kik zsugoriak, 
hazugok, képmutatók, az igazságot árúba bocsátják, 
azokat az atyai udvarból kiűzi az Úr, nem akarva, 
hogy az Úr szent háza szavak, vagy anyagi birtokok 
becstelen árúháza legyen» (u. o. III, 11 : u. o. 658.). 
Különben alex. Kelemennél található egy mondat, 
mely mint szentírási rész idéztetik, ámbár a mai 
kánonban meg nem található (Agraphon) : Legyetek 
jó (megbízható) pénzváltók (yíveaSs Se Sóxtjiot TpocTzeÇftai).1  

Tertullianus itt is túloz, mert fél a bálványozás vesze-
delmétől : Negotiatio servo Dei apta est ? (De idolatr. 
11.). Ez az általánosan leírt mondat a kereskedést 
látszólag összeférhetetlennek jelenti ki a keresztény-
séggel; erre látszik mutatni a folytatás is: Ceterum 
si cupiditas abscedat, quae est causa acquirendi, 
cessante causa acquirendi non erit necessitas nego-
tiandi. Ez egészen más hang mint Irenaeusé, a ki a 
szerzési vágyat jogosultnak ismeri el. A következők 
azonban mutatják, hogy Tertullianus fejében itt is a 
bálványimádás veszedelme motoszkál. Nulla igitur 
ars, nulla professio, nulla negotiatio, quae quid aut 
instruendis aut formandis idolis administrât, carere 
poterit titulo idololatriae. A folytatás mutatja, hogy 
ker. kereskedőket ismer, mert ker. thurariusról 
(füszerkereskedő) beszél; ezt is támadja, mert töm-
jénével bálványozást űzhetnek, ámbár ellenmondóan 
elismeri, hogy orvosság gyanánt is veszik, sőt a 
keresztények is használják temetkezéseiknél. Mikor 
tehát ugyanott (12. f.) kimondja, hogy pignora et 
artificia et negotia propter Dominum derelinquenda, 
ellenkezésbe kerül nemcsak a körülötte élő keresz-

1 Klostermann, Apokrypha III. Agrapha. Bonn 1904. 4. 
nro 12. Különben ugyanaz az Agraphon megtalálható még: 
Apellesnél (Epiph. haer. 44, 2.), Origenesnél (in Joh. tom. 
19, 2) és alex. Dionysiusnál (Eus. VII, 7, 3:644.) 
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tényekkel, hanem elfelejti azt is, hogy valamikor 
büszkén írta: non sine macello, non sine balneis, 
tabernis, officinis, stabulis, nundinis vestris ceterisque 
commerciis cohabitamus in hoc saeculo (Apol. 42.). 

Az egyik monarchianus Theodotos pénzváltó, 
vagyis bankár volt (TpaTtsÇixrjç argentarius, Eus. 
H. E. Y. 28, 9: 502). Callistusnak, a ki később római 
püspök lett, keresztény ura, Carpophorus megparan-
csolta, hogy pénzével banküzletet nyisson, a mit ő 
meg is tett a Piscina Publicán, a hol özvegyek és 
ker. férfiak betéteket helyeztek el nála (Philos. 9, 
12; KE. 124.). A montanistákról valami hasonlót 
olvasunk: Montanus pénzbeszedőket papokká tett, 
ezek uzsorát űztek stb. (Apollonius Eusebiusnál 
H. E. V. 18: 472 k.). Cyprianus fájdalommal írja 
még sok püspökről is : eppi p l u r i m i . . . divina 
procuratione conlempta procuratores regum saecu-
larium fieri, derelicta cathedra, plebe deserta per 
aliénas provincias oberrantes negotiationis que-
stuosae nundinas aucupari, esurientibus in ecclia 
fratribus habere argentum largiter velle, fun dos 
insidiosis fraudibus rapere, usuris multiplicandis 
foenus augere (De lapsis 6: KE 146.). De ő azért jól 
különböztet tiltott és megengedett kereskedelem 
között; így a confessorokat, kik könnyelműen és 
talán pénzért adtak a bukottaknak ajánló leveleket, 
elitéli s azt írja róluk: illicitae negotiationis nundi-
nas aucupantur (ep. 10.). A 306-ban tartott elvirai 
zsinat is ismeri püspökök, papok és diaconusok vissza-
éléseit a kereskedelem terén; úgy rendelkezik, hogy 
kereskedés végett helyökről ne távozzanak és a pro-
vinciákba szerteszét vásárokra ne járjanak, hanem 
kereskedjenek a provincián belül és máshová gyer-
meküket, szabadosukat, béresüket, vagy barátjukat 
küldjék (can. 20 : HCG. I. 163.). Felix ügyében Ingen-
tius tanú vallja, hogy kereskedni volt Mauretaniában 
(Acta purgat. Felicis 9 : GAM. 213). Theodotus a gala-
tiai Ancyrában Diocletianus vagy Maximinus alatt 
vértanú, szatócs volt: cauponariam exercuit quae-
stus gratia, non enim cauponariam, ut quidem 
ajunt, lucri causa exercebet ad congregandas pecunias, 
sed industria utens cogitabat, quomodo caupona sua 
íieret portus salutis; medicus egentibus, obsonator 
corpore infirmis, victus penuria laborantibus pistor 
ac pincerna.1 

Ilyenfajta szatócsokról hallottuk már alex. 
Kelement (Paed. III, 11). Különben a IV. század ele-
jéről való Acta Archelai-ban hospitiumról is esik 
szó : si quando veluti peregrinans ad hospitium 
pervenisset, quae quidem diversoria hospitalissimus 
Marcellus instruxerat (c. 4.; HMA. I. 155.). Szent 

1 RAM. 373. 375. Ujabban új szövegben kiadta Franchi 
dè Cavalieri 1901. Itt az olvasó korcsmárosra gondolna, de 
bizonyosan xa7i7]Xsia-ról van szó : «kiskereskedők, szatócsok 
üzlethelyiségei, melyekben főleg élelmiszereket árultak, de 
néha valóságos csapszékek voltak». Peez, Ókori Lexikon, 
Bpest, 1902. 1039. 

Ilona, szent Ambrosius szerint stabularia, vagyis 
fogadói szolgáló volt (De obitu Theod. 42.).1 Ariston 
a Péter-akták szerint Puteoliban fogadós volt és 
kereszténynek van föltüntetve. 

Mivel a hajózás legalább részben a kereskedelem-
mel kapcsolatos, tárgyalása e ponton alkalmatos. Jézus 
gyakran beszélt hajócskáról; tanítványai mint halá-
szok részben hajósok is voltak. A kereszténység 
érdekében ugyancsak igénybe vették a hajózást, 
kivált szent Pál. Érdekes az ő római tengeri útjának 
leírása, ahol többször tanácsokkal szolgál a hajósok-
nak, biztatja őket, prédikál (Act. Ap. 27); a fejezet 
még hajózási műkifejezések tekintetében is érdekes. 
Rhodon Marciont vaùtrjç-nak mondja (Eus. H. E, V, 
13, 3: 456); Tertullianus pedig Ponticus nauclerus-
nak (De praeseript. 30; ez a kifejezés hajótulajdonost, 
hajópatronust vagy hajóskapitányt jelent, 1. Act. Ap. 
27, 11). Alex. Kelemen ismer keresztény hajósokat, 
mert inti őket, hogy a mennyei kormányosról meg 
ne feledkezzenek (Cohort. 10); szerinte a Logos, 
mint a hajónak gerince, alapját képezi a hit épüle-
tének (Paedag. bevezetése.) Tertullianus a pogányok-
hoz igazolásképen í r ja : navigamus et nos vobiscum 
(Apol. 42). A képes beszédben a hajó előkelő szere-
pet visz : a klementinákban az egyház nagy hajóhoz 
hasonlít, melynek tulajdonosa a Mindenható, pilótája 
Krisztus, őrszeme a püspök, tengerészei a presbyterek, 
evezőseinek felügyelői a diakonusok, a jegyszedők a 
katechisták, a hivek pedig az utasok ; a híveknek az 
Egyházban az örökkévalóság révpartjai felé hajó-
zását szépen ecseteli Hippolytus (De Christo et Anti-
christo); az egyházat Noe bárkájához hasonlítja 
Cyprianus (De unit. eccl. 6). Cyprianus másfelé is 
példálózik a hajóval : Vei si ei eui dominium et 
ustini navium suadeas, dicas: Materiam de excellen-
tibus silvis mercare, frater, carinam praevalidis et 
electis roboribus intexe, clavo, funibus, velis ut 
fabricetur atque armetur navis operare, red cum 
haec feceris, fruetum de actibus ejus et cursibus non 
videbis '? (Ep. 55, 28 ; KE159). Mindez a katakombák 
művészetével is igazolható: Priscilla katakombájában 
látható egy hullámoktól hányatott haj ócska, a kívüle 
levő férfi elmerül, a benne ülő és imádkozó felé 
pedig Isten keze nyúl a felhőkből (Wilpert, Malereien 
der Sakramentskapellen, 22—24); egy bronzlámpa 
haj ócskát ábrázol, melynek kormányán Krisztus, 
orrán egy imádkozó ül (KA 323—4). Ezekkel 
szemben a túlzó Tatianus csak egyéni nézetének ad 
kifejezést, mikor ir ja: «Uralomra nem vágyódom, 
gazdag lenni nem akarok, a parancsolást vissza-
utasítom, a fajtalanságot gyűlölöm, a tengert kielé-

1 Az adatokat nem adja ugyan teljesen, de kritikailag 
hasznos tanulmányt végzett Funk : Handel und Gewerbe im 
ehr. Altertum és Reichtum und Handel im ehr. Altertum (ez 
utóbbi Brentano eilen : Kirchengesch. Abhandl. II. 60. k. III. 
150 k.) Az uzsorára nézve : Funk : Gesch. des kirchl. Zins-
verbotes, Tübingen, 1876. 
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gíthetetlen birvágyból beutazni nem iparkodom» 
(Orat. 11). Hasonlóan kell mérlegelni Lactantius 
szavát, bogy a bölcs ember nem hajózik, hogy idegen-
ből árút hozzon (Div. Instit. V, 18). Már a IV. század 
végén amaseai Asterius szerint a hajósoknak védő-
szentjük volt a kertész Phocas személyében (RAM 
581). A Péter-aktákban Péter Theon hajókormányost 
megkereszteli (HNA 396 k.). A Tamás-akták szerint 
János a veszedelemben levő, de benne bizó hajó-
sokat megmenti (HNA 507). Zubriczky Aladár dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
(VI.) 

Hogy mennyire távol van Marchiavellitől min-
den mélyebb és komolyabb gondolkodás, hadd lás-
suk azt még Rousseau-ból is, a ki a célszerűségi 
bizonyítékról így í r : «Hogy a mindenség rendjéről 
ítéljek, elég a részeket egymás között összehasonlí-
tani, összeütközésüket s viszonyaikat tanulni s ben-
nük az összhangzatot megtalálni. Miért létezik a 
mindenség, nem tudom s mindamellett meg" nem 
szűnöm elrendezésének vizsgálgatásával ; meg nem 
szűnöm gyönyörködni azon szoros megfelelőségben, 
melynél fogva az általa összekapcsolt lények egy-
mást különösen segítik. Úgy vagyok, mint aki elő-
ször lát órát s meg nem szűnik a mű bámulásával, 
ámbár a gép hasznát — míg a mutató lapot nem 
látta — nem ismeri. Nem tudom, így szóland, mire-
való mindez ; de látom, hogy egy rész a más rész 
számára készült; csodálom mesterét műve részletei-
ben s bizonyosan tudom, hogy mindezen kerekek 
összhangzó járása csak valami közös célnak, melyet 
megismerni lehetetlen, szolgálhat.»1 

«Hasonlítsuk össze céljait, eszközeit, megszabott 
viszonyait s hallgassunk azután alsóbb érzelmünk 
szavára : van-e ép értelem, mely tanúságát el nem 
fogadja? van-e elfogulatlan szem, melynek a min-
denség érezhető rendje nem hirdeti egy legfelső 
értelmiség létét? s hány álokoskodást kell egymásra 
halmozni, hogy a lények összhangzata s minden 
részek csodás csoportulata a rokonrészek fentartá-
sára félreismertessék! Bármennyit beszéljenek nekem 
összetételekről és véletlenségekről : mit használ, hogy 
hallgatásra hoztok engem, ha bennem a meggyőző-
dést föl nem költhetitek? s hogyan foszthattok meg 
engem azon önkénytelen érzelemtől, mely akaratom 
ellen is meghazudtol titeket? Ha a létező testek, 
mielőtt állandó alakot öltöttek volna, először ezer 
meg ezer módon s mindig történetesen tevődtek 
össze, ha kezdetben száj nélküli gyomrok, fő nélküli 
lábak, kar nélküli kezek s általában mindennemű 
tökéletlen lények alakultak, melyeknek a fentartási 
erő hiánya miatt el kellett veszniök, miért nem 
tűnik föl már előttünk ezen idomtalan kísérletek 
egyike vagy másika? miért szabott magának a ter-

1 Rousseau , H i tva l l omása s tb . 33. és kk. 11. 

mészét végre mégis törvényeket, holott kezdetben 
ezeknek alávetve nem volt? Ha valami, a mi lehet-
séges, megtörténik, azon megütköznöm nem kell, 
különösen lia a megtörténés nehézsége az egyes 
elemek mennyisége által pótoltatik ; ebben meg-
egyezem. Mindamellett, ha azt mondaná valaki, hogy 
az Aeneis tökéletesen elrendezve a véletlenül elhányt 
betűk vegyületéből eredt, egy lépést sem tennék a 
hazugság igazolására nézve. Te elfeleded, fogják 
mondani, az elemek mennyiségét. De hány ily ele-
met kell föltennem, hogy az összetét valószínűvé 
váljék? Én részemről, ki csak egyet tehetek föl, 
fogadásból a végtelent teszem egyre, hogy eredménye 
nem a véletlennek hatása. Hozzátehetni még, hogy 
összetétek és véletlenségek mindig csak az összetett 
elemekhez hasonló eredményt adnak, hogy létezés 
és élet sohasem származhatik parányok összeütkö-
zéséből s hogy a vegyész, a ki egyes vegyületeket 
összetesz, ezeket olvasztó edényében sohasem bír-
hatja rá arra, hogy érezzenek és gondolkozzanak».1 

«E kölcsönös vonatkozások végtelenségében, me-
lyeknek egyike sem zavarodik és enyészik el a tö-
megben, az ész elzavarodik, elveszti magát. Mily 
ferde állítások, csakhogy ez összhangzatra a véletle-
nül mozgásba jött anyag vak gépezetéből lehessen 
következtetni ! Azok, kik e nagy egész minden részei-
nek vonatkozásaiban mutatkozó cél-egységet tagad-
ják, hiába takarják badarságukat elvonások, egyiivé-
sorolások, egyetemes elvek, jelképes kifejezések hal-
mazával; bármit tegyenek, én sohasem fogom fel-
foghatni ily szabatosan rendezett lények rendszerét, 
hogjr egyszersmind fel ne fogjam az őket rendező 
értelmességet. Nem hihetem, hogy a szenvedő s holt 
anyag érzelő s élő lényeket, hogy a vak eset értel-
mes lényeket, hogy az, mi nem gondolkodik, gon-
dolkodó lényeket hozhatott elő.»2 

«Hiszem tehát, hogy a világ hatalmas és bölcs 
akarat által kormányoztatik. Ezen akaró és hathatós, 
ezen önmaga által cselekvő lényt, mely, bármi legyen, 
a mindenséget mozgatja s valamennyi dolgot ren-
dez, én ezt Istennek nevezem. Ezen névhez csato-
lom az értelmességi, hatalmassági, akaratbeli eszmé-
ket, melyeket egybegyüjték s a jóság eszméjét, mely 
amazoknak szükséges következménye... Igen, bizo-
nyosan tudom, hogy ö létezik s létezik önmaga által; 
tudom, hogy az én létem az ő létének van aláren-
delve s valamennyi előttem ismeretes tárgy tökéle-
tesen ugyanúgy van; az Istent mindenütt látom 
műveiben.»3 

Jóllehet a nagy mindenségnek csodálatos szer-
kezetét, mely minden józan ember szerint Istenre 
utal, nem látni lehetetlen dolog, mi mégis hajlandók 
vagyunk még egy koncessziót tenni azoknak, a kik 
Machiavellit nagy gondolkodónak tartják. Mondjuk, 
hogy az, a mit Voltaire annyira magasztal, a mi 

1 U. o. 2 U. o. 3 U. o. 35. L , -
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Newtont is Isten imádására vezette, valamiképen kike-
rülte a flórenci titkárnak figyelmét. Ha csak ez az egyet-
len gondolatmenet léteznék, melynek révén Isten isme-
retére juthatni, akkor talán némileg méglehetne össze-
egyeztetni azt, hogy valaki értelmes ember és mégis 
atlieus legyen. Ámde a célszerűségi érv távolról sem 
egyetlen alapja Istenről való tudásunknak. Bölcs és jó-
ságos alkotónk számos és nagyonkönnyű utat mutatott 
nekünk, melyeken hozzája fölemelkedhetünk. 

így p. o. Voltaire, a kinek nézeteit azért tárgyal-
juk oly részletesen, mert minden bizonnyal Machia-
velli is szivesebben látott volna ügyészének egy 
Voltairet, mint egy Aquinói szent Tamást. — Voltaire 
a következő szép és egyszerű gondolatfűzéssel is 
fölemelkedett Istenhez : «Szép művelete az emberi 
szellemnek, mondhatnám, isteni lendülete értelmünk-
nek, ez a régi bizonyíték: Én létezem, azért kell, 
hogy öröktől fogva létezzék valami. Ez annyi, mint 
egy csapásra egy pillantással átkarolni az idők tel-
jességét. Ez az igazság úgy van bebizonyítva, mint 
a számtannak és mértannak akármelyik tétele; egy 
pillanatra csodálatosnak tűnhetik föl nem eléggé 
figyelmes szellem előtt, de már a következő pillanat-
ban teljesen és tökéletesen meghódítja őt: azért ezt 
a tételt senki sem tagadta; mert hisz mihelyt csak 
gondolkodni kezd az ember, világosan látja, hogy 
ha az örökkévalóságtól fogva semmi sem léteznék, 
akkor a semmiből eredt volna a mindenség; léte-
zésünknek nem lenne semmiféle oka : ez pedig 
egy abszurd ellentmondás.»1 

Máskor meg így okoskodik Newtonnal egyetértve : 
«Newtonnak egész bölcselete szükségképen elvezet egy 
legfelsőbb Lény ismeretére, a ki mindent teremtett 
és mindent elrendezett szabadon. Mert ha a világ 
véges, ha létezik űr, akkor az anyag nem létezik 
szükségképen, hanem egy szabad októl nyerte létét. 
Hogyha az anyag gravitál, a mint be van bizo-
nyítva, akkor Istentől kapta a nehézkedési. Hogyha 
a bolygók inkább ebben az irányban forognak, mint 
egy másikban, egy ellent nem álló térben, magának 
Teremtőjüknek a keze terelte útjukat ebbe a bizo-
nyos irányba, abszolút szabadsággal».2 

«Vájjon nem látunk-e bizonyos választást mind-
abban, a mi létezik? Miért létezik a fajoknak csak 
egy bizonyos száma? Nem lehetne-e kevesebb faj, 
mint a mennyi tényleg van? Nem lehetne-e több? 
Vájjon miért forognak a bolygók, kérdi az éleselméjű 
Clarke, egy bizonyos irányban inkább, mint egy 
másikban? Megvallom, hogy más erősebb bizonyí-
tékok között igen szembeszökőnek találom ezt: 
létezik egy bizonyos választás, tehát kell lennie egy 
mesternek, a ki saját akarata által hat és működik.»3 

Jehlicska Ferenc dr. 
1 Voltaire, Oevres complètes, T. 41. «Homelie sur l'athé-

isme», p. 89. 
2 Voltaire, Philosophie de Newton, i. h. 26. 1. 
3 Voltaire, Homelie sur l'athéisme, i. h., 93. 1. 

Bern. Megtérés halálos ágyon. Németországban és g házi 
Svájcban tudvalevőleg nem csekély pusztítást vitt véghez ^ 
a papok és világi hivek sorában az u. n. ókatholikus világ-
mozgalom. Ennek a mozgalomnak Svájczban egyik osz- krónikaf. 
lopos férfia Goffinal abbé volt, a ki most 87 éves korában 
mint berni ókatholikus lelkész halt meg, de megtérve. 
Mondhatni a svájci papok közül Goffinal volt 1870-ben 
a pápai infallibilitás legelkeseredettebb ellensége. Sajtó-
ban, templomban s azonkívül minden alkalommal, csökö-
nyösen támadta és ostromolta, a mint ő nevezte, az ultra-
montanizmust. O volt az, ki a genfi kormányt rábeszélte, 
hogy Mermillod püspököt a városból, a kantonból ki-
üldözze. Tempeiamentumos vad ékesszólása ezreket 
ragadt magával az eretnekségbe és schismába. Hanem 
aztán nála is beköszöntöttek a higgadás és csendesülés 
évei s kezdetét vette lelkében a töprengés és meggondo-
lás, szóval a lelkiismeret felszólalt benne, és ő, szerencsé-
jére, nem állt ellen az isteni hívó malasztnak s halálos 
ágyán nagy bűnbánattal visszatért a kath. egyház kebelébe. 

Éppen virágvasárnapján hivatta magához abbé 
Goffinal a berni katholikus plébánost, mert érezte, hogy 
napjai megvannak számlálva. A bűnbánó Goffinal, annak 
nevében, ki érettünk vérét ontotta a keresztfán, arra 
kérte a plébánost, tegye meg neki a szeretetnek azt a 
szívességét, hogy tudósítsa a megyés püspök urat az ő 
megtérési szándékáról. Negyven évig küzködött lelke 
nyugalomra vágyik. Vissza akar térni a katholikus egy-
házba. Kezdetben, úgymond, meggyőződésből volt a pápai 
tévmentesség dogmájának ellensége. Utóbb azonban, 
tanulmányozván a dolgot, meggyőződése megváltozott. 
Eleinte zajos közéleti tevékenységgel igyekezett lelki-
ismeretének furdalásait csillapítani. Azonban minden 
törekvése ebben az irányban hajótörést szenvedett. 
Érezte, hogy a lelkiismeretnél nagyobb hatalom nincs 
ezen a világon. Eszébe jutottak édes anyjának kérései, 
a ki valaha mint vasalónő kereste meg maga és fia 
számára a kenyeret s tette ez utóbbinak lehetővé, hogy 
iskolákat végezve papi pályára léphessen. Ez az édes-
anya halálakor összetett kézzel kérte Goffinalt, hogy, az 
Istenért, ne aposztatáljon. Most ez az anyai kérés és 
lelkiismeretének parancsa birja őt arra, hogy a katho-
likus egyházba visszatérjen. Kéri, tudósítsa erről a megyés 
püspök urat, a szükséges felhatalmazások megnyerése 
céljából. A laussannei és genfi püspök mgr Carryt, 
egyetemes helytartóját, küldte a megtérő bűnös halálos 
ágyához, a ki Goffinalt meggyóntatta, a cenzúráktól 
föloldozta és megáldoztatta. Néhány percig beszélgettek 
még ketten a megtérés után, mire Goffinal a megtért 
bűnös nyugalmával adta vissza lelkét Teremtőjének. 
Előtte való nap Goffinal külön levélben értesítette szán-
dékáról Herzogot, a svájci ókatholikus püspököt. 

* 

K o n s t a n t i n á p o l y . A katholikus örmények viszálya, 
mely még Hasszun patriárka idejében kezdődött és a 
következő pátriárkák alatt fokozódott, Róma és az új 
patriárka, mgr. Terzian erélyes tervei szerint megszün-
tethetőnek Ígérkezik. Érdekes ennek az örmény mozga-
lomnak sajátságaival megismerkedni. 

Mikor 1908-ban a török birodalom áttért az alkot-
mányos élet útjára, az alkotmányosság szelleme néhány, 
az egyházi hatósággal viszálykodó örmény katholikust 
is magával ragadt. Mellőzve az egyház isteni alkotmányát, 
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ők az örmény katholikus egyházat a modern parlamen-
táris országok mintájára vélték alakitandónak. Elkezdtek 
«nemzeti egyházáról beszélni, amelyben a világi hivek az 
egyházmegyék kormányzásában, a patriárka és a püs-
pökök megválasztásában mértékadó és túlnyomó be-
folyást követeltek a maguk számára. Ennek a «reform»-
nak nyélbeütésére «nemzeti (autonomiai) gyűlést» szer-
veztek, amely megalkotta az új örmény katholikus egy-
ház alkotmányát. 

Mikor Terzian pátriárkát megválasztották, így 
álltak az ügyek. Ö egy «törvényhozó» gyűléssel találta 
magát szemben, a mely gyűlésben a világi hivek ural-
kodtak és készültek törvényt szabni a pátriárkának és 
püspököknek. Az új patriárka, nehogy mindjárt kenyér-
törésre kerüljön a dolog, érintkezésbe lépett evvel a 
«nemzeti gyűléssel», amely különben is a patriárkátus 
épületében gyűlésezett, söt maga is részt vett a tanács-
kozásokban. Belátta azonban csakhamar, hogy a «nem-
zeti gyűléss-sel nem lehet boldogulni, mert az az egy-
háznak Istentöl kapott szervezetét és alkotmányát ala-
postól tél akarja forgatni s a hatalmat az egyházban 
egészen a hivek kezére szándékozik átjátszani. Patriárka 
és püspökök csak végrehajtó közegei lennének a «nemzeti 
gyűlésnek»-nek s ez utóbbi kiküldött ellenőrző biztosok 
útján gyakorolna felügyeletet a főpásztorok felett. 

Mit tett tehát mgr Terzian patriárka ? A mi el-
kerülhetetlen volt : feloszlatta a «nemzeti gyűlés»-t és az 
ügyet Róma elé terjesztette. A pápa természetesen helye-
selte és megerősítette a patriárka intézkedését, melynek 
azonban a viszályhoz már hozzászokott gyüléses örmé-
nyek nem akartak engedelmeskedni. Megjegyzendő, hogy 
ez a «nemzeti gyülés»-nek nevezett örmény katholikus 
«autonomiai» testület 67 tagból áll, kik közül 34 konstanti-
nápolyi lakos, a hol összesen 10,000 örmény katholikus 
lakik. 

A «nemzeti gyűlés», mely magának azt a jogot 
követeli, hogy a pátriárkát méltóságától megfoszthatja, 
a patriárkátus épületében tartja üléseit. Hogyan fog 
sikerülni Terzian pátriárkának a viszály megszüntetése, 
még nem egészen világos. Róma és a patriárka remélik, 
hogy a dolog sikerülni fog, mert a katholikus örmények 
a török birodalom területén végre is ki fognak az «alkot-
mányosdiságból» józanodni s be fogják látni, hogy a kath. 
egyháznak Jézustól kapott szervezetén változtatni nem 
lehet. Adja Isten, hogy az örmény katholikusok a török 
birodalomban ezt csakugyan belássák ! 

* 

R ó m a . A péterfillér-gyiijtés félszázados jubileuma 
alkalmából a franciák katholikusok zászlóhordó lapja, a 
«La Croix», szózatot intézett a katholikus lapokhoz, hogy 
indítsanak jubiláris gyűjtést. Most Párisból az a hír 
érkezett, hogy a katholikus lapok a «La Croix» felhívá-
sának szót fogadtak és már is tetemes összegeket jut-
tattak az apostoli szentszék szükségleteinek fedezésére, 
így például a «La Croix» gyűjtésének eredménye az első 
negyedévben felülmulta az 50,000 frankot. 

Eddig a francia, belga és olasz katholikus lapokról 
tudjuk, hogy követik a «La Croix» felhívását. Remélni 
lehet, hogy más országok katholikus lapjai is követni 
fogják a jó példát. 

Minap fogadta a szentséges atya a firenzei «Unità 
Cattolica» és a turini «Italia Reale» péterfillért hozó 

szerkesztőit s hálás köszönetet mondva fáradozásaikért, 
áldását adta az adakozókra. 

Különös örömet okozott a szentatyának mgre de 
Ceneda püspök, a ki egy aranypénzt adott át ő szent-
ségének XVI. Gergely pápának abból az évéből, a mely-
ben Sarto József, a pápa, született. O szentsége hálás 
köszönetet mondott a kedves meglepetésért s nagy dicsé-
rettel emlegette az olasz püspökök példáját, kik a katho-
likus sajtónak péterfillérek gyűjtésére való buzdításában 
kiválóan tündökölnek. — y — la. 

T á j k é p e k . VI. Rajzolja : Mester. 

A nemzet virágos kertje. Az ifjúság a magyar 
föld virágos kertje. A nemzet ifjúsága révén őrzi 
meg fizikai és szellemi javait. Biztosítja jövendő 
gyümölcstermését. 

Mint fakadó tavaszkor dús virágzattal megáldottan 
az élet hasadó üdeségében látjuk fáinkat: úgy szem-
léljük a nemzet virágos kertjében az i f júságo t . . . 

Ez az ifjúság nemsokára, mint köpükből a méhek, 
száll ki iskoláinkból. Sokan közülük újra vissza-
térnek. Mások az élet útjára lépnek. 

Megremeg láttukra a lelkem. Megrezzen szemem 
pilláján a könyem. És ajkam remény és aggódás 
közt sóhajtja a költővel: 

— Lesz-e a virágból gyümölcs? 
Oh, mert a virág szép. De a virág kelyhében 

élet vagy korai hervadásnak csirája szendereg. És 
bizony, bizony eszerint lesz a virágból vagy élet, 
gyümölcshozó nyár. Vagy szomorú, megrázó — pusz-
tulás, enyészet. 

Régi hit, hogy az emberi szívben a jónak és 
rossznak csirája egy bölcsőben szendereg. Amelyiket 
ápolják és ahogyan irányítják — az nő meg. A fizi-
kummal, a testtel együtt nő meg. 

A nevelés művészete megtörheti a cranerlogok 
tanát. 

Am, az oktatás, az iskola azért nem minden. 
Az iskola még ha a legjobb nevelőintézet is, a 

nevelésnek, a képzésnek csak egyik tényezője. 
A nevelés, a jó és rossz gyümölcstermelés gyökér-

szálai ott ereszkednek a családnak talajában. És 
annak a családnak talaja, munkája, élete, világfel-
fogása, példája, őrködő gondossága a gyermek iskolai 
élete alatt is döntő befolyással van a gyermek egész 
életére. A jó gyümölcstermésre. 

Család és iskola két ellentétes úton nem halad-
hatnak szomorú, sőt megrázó visszahatások nélkül. 

Nem, különösen ma, mikor e két együttműködő, 
harmonikus irányt követő nevelő tényezőnek is való-
ságos harcot kell vívnia kél ellenható befolyás 
ellen. Az új, a keresztény etikát tapodó világfelfogás 
és az ezt szolgáló szabad sajtó, színház és általános 
társadalmi irányzat ellen. És a gyermek fejledező 
világában korán felszabadított szenvedelmek ellen. 

E két ellenható erő úgyszólván keresi egymást. 
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És meg is találja, hogy ifjúságunkban meggyöngítse 
az erkölcsi alapokat, elnyomja az eszmények után 
való érdek nélküli lelkesedést és lehető korán irja 
tele a legfehérebb, legtisztább gyermeklelkeket sötét, 
vigasztalhatlan, a létért való féktelen küzdelem nyo-
maival. 

Ifjak, kiket úgy őriz a család, mint nieleg, rejtett 
fészek a madárfiókokat; az iskolák, mint a nemzet 
kertjének legnemesebb virágát: a pálya első lépéseinél 
vagy még annak előtte elbuknak. 

Látjuk őket virágzásukban és várjuk is jogosan, 
hogy a virágból gyümölcs legyen. De mily sokszor 
nem is sejtjük, hogy az a virág idő előtt gyümölcs-
hozás nélkül elhervad, letörik. Mert a gyökeret titkon 
rágó rovarok, betegségek lepik meg. 

* 

. . . Világra szóló csata után egy katonapap, aztán 
nagyszerű író, főpap . . . szomorúan, búsongva áll a 
véres síkon, melyet negyvenezer ember holtteste 
borit. Ifjak és erőteljes férfiak hullottak ott el virra-
dattól napestig. Szomorú, vészes napestig. Lehajlik 
a katonapáter sok-sok elesetthez, hogy szívdobogva 
lesse, vigyázza . . . vájjon nem talál-e még élőt az el-
esettek közt. És remegve leszi kezét sok-sok ifjú 
keblére, szivére, nem érzi-e még az életnek egyetlen 
lüktetését. És ime . . . vizsgálódásai közt veszi észre 
megdöbbenve, hogy annyi és annyi ifjúnak szive 
tájékán, öltönye zsebében . . . a legszennyesebb, a leg-
trágárabb, a legpiszkosabb könyvek és füzetek rejlenek. 
Piszkos képek, a legmerészebb képzeletet felülhaladó 
r a j z o k . . rejtőznek. 

És a katonapapnak szemeiből kicsordulnak a 
fájdalom könyei. 

— Nemzetem ifjúsága, népem szép virága . . . hát 
ezzel a lélekkel indultatok ti csatába ? Hát ily esz-
mékkel tápláltátok lelketeket? Ezzel búcsúztatok 
hazátoktól, szülőföldetektől, őseitek, apáitok szentelt 
s í r j á tó l . . . ? 

És ezekkel a sötét vigasztalhatlan eszmékkel hajóz-
tatok egy másik világ túlpartjára? 

-K 
A mi ifjúságunk is, mikor az iskola, a család, a 

meghitt kis fészekből búcsúznak, kilépnek . . . egy 
nagy, veszedelmes és irtóztató csatába lépnek. 

És mi sokszor magukkal viszik, zsebükben, 
talán már lelkükben, szivükben, agyukban azokat a 
pusztító, ölő, hervasztó eszméket, könyveket, írásokat — 
az élet nagy csatájába. Az élet a legkegyetlenebb, 
legvérengzőbb, legszívtelenebb csatamester tud lenni, 
lia a társadalomban kellő csatamezőre találhat. 

Ezt a csatamezőt meg is találja, megtalálta a mai 
élet, a mi modern életünk. 

Virradattól napestig dühöng a harc. Napról-
napra. A csata. Puskák, pisztolyok ropognak. Mérgek 
öldösnek. Halálugrásokkal menekülnek százak, ezrek. 
És a csatában legfőbbkép és kiválólag az ifjúság 

sorai dőlnek. A virágos sorok. A nemzet fájának 
virágos sorai. 

És lehajlunk a sebesültekhez. Hallgatjuk halál-
hörgésüket. Kezünket fejükre, szivükre szorítjuk. 
Vizsgáljuk, keressük, kutatjuk, van-e még élet bennük ? 
Nem dobog-e szivük ? Nem liiktet-e agyuk ? 

Haj! Kicsordulnak a mi könyeink is. Ott találjuk 
hány és hány kebel mellett, hány és hány szív mellett 
a legsötétebb, a legpiszkosabb, a leghervasztóbb, 
pusztítóbb sajtóterméket. Könyveket. Füzeteket. Képe-
ket. Rajzokat. Agyukat a legképtelenebb, a legsötétebb 
tanok, kiforratlan, hamis eszmék zavarták meg és 
repesztették s z é t . . . 

Ma az iskola kezében két fegyelmező, irányító 
fegyelmező eszköz van. A szeretet és tekintély. 

Sokan, fájdalom — fegyelmező eszközökként alkal-
mazzák a kalkulust, az osztályozást is. 

A szeretet és tekintély, e kétségtelenül leginten-
zivebb fegyelmező, irányító, képző eszköz is éppen 
a családtól, a társadalomtól, a sajtótól szenved leg-
többet. A tekintélyt, a nevelő-tanító tekintélyét a 
szülőkön, a társadalmon (sajtósz.) kívül döngetik 
maguk a tanítók, professzorok is egyaránt. 

Az ifjúság számára ma a szülők csak a jó kalkulust 
akarják megszerezhetni. A többi — epizód. Mellékes. 
A professzorok egyrésze is célnak tekinti a kalkulust. 

Az iskolai élet magánál az ifjúságnál is kalkulus-
kérdéssé törpül így. Azt hiszi, hogy ha ő tud,jó tanuló; 
ha ő legalább is keresztül tudja magát törtetni: 
egyéniség. Az agyonhangoztatott szabadságot átviszi 
saját lelkébe. O akarja meghatározni: mi szabad és 
mi nem szabad? Mi az erkölcs? És mi az erkölcs-
telen? Mi a jellemes és mi a jellemtelen? Mi az 
erény? Es mi a bűn? 

Csak két irányban vigyáz úgy, a hogy. 
Elsőben, hogy mindenáron túlessék — az érett-

ségin. Azt a nyomorult papirost a kezébe kaphassa. 
Ezért a gondolatért, ezért az értékért küzd is, hogy 
kikerülje az iskolai törvényekkel való nagyobb, vég-
zetessé válható összeütközést. 

És ha mégis megtörténik? A csendes eltávolítás 
vagy a kicsapás lejtőjére j u t ? Számít a tanár szivére. 
Szüleinek pozíciójára. Vagy most már — a sajtóra. 
Az újságokra. 

. . . Közhellyé vált a szerencsétlen öngyilkosokról 
szóló híreket így zárni be : «A nem viszonzott szerelem 
adt'a kezébe a gyilkos fegyvert». 

A diákok kicsapásáról szóló hírek ma így vég-
ződnek : 

-— Az egész város megbotránkozott a tanári kai-
szigorú eljárásán . . . 

Sok szakács keveredik bele az iskola konyhájába ; 
ért, nem ért-e hozzá, az mindegy, bele szól mindenki. 
A család romlása után következik most már az iskola 
romlása, hogy ne legyen egy intézményünk se, a 
melyet a modern kuruzslók ki nem kezdetlek. 
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Jroda- ^ s zabadság . Politikai tanulmány. Irta Tuka 
. Béla jogakadémiai tanár. 1910. Grill Károly k. k. válla-
l 0 m ' lata. Budapest. Ára 10 korona. 528 1. 

II. 
A III. fejezetben (erkölcsi szabadság) szerző a szabad 

cselekvőséget már nem merőben psychologiai szemüve-
gen át, hanem a moralitas szempontjából veszi vizsgá-
lat alá és valóban mesteri, rövid és világos képet nyújt 
arról, hogy az emberi «szabad»-cselekvőség csak az 
erkölcsileg jó cselekvés, míg ha az ember a psychice rá 
nézve lehetséges önmeghatározás útján a saját szellemi-
ségével és magasabb rendeltetésével (szerző szerint «vég-
telen lényegével !») ellenkező, tehát rossz cselekvésre 
szánja el magát, akkor elveszti szabadságát, mert «alá-
vetette magát a természeti meghatároztatásnak, amely 
elmaradhatatlanul beáll annak következtében, hogy 
lényének véges oldala az érzéki lényekéivel közös tör-
vényeknek hódol». 

Szerző kimutatja, hogy a lélektani szabadságnak 
(választási szabadság) tartalmat épen az erkölcsi tör-
vény ad; az erkölcsi törvénynek való engedelmességgel 
lesz az ember úrrá a végesség felett és ezzel valósítja 
meg magában az embereszmét. A természeti törvénnyel 
szemben szerző vizsgálat alá veszi az erkölcsi törvényt, 
és annak három fogalmi elemét (1. eszme megvalósítása, 
2. szükségszerű, 3. egyetemes) sorra véve kimutatja, 
miképen alakul az ember szabadsága az erkölcsi törvé-
nyek ezen három eleme szempontjából. 

Az erkölcsi törvény az ember eszes természetét és 
annak harmonikus kifejtését valljaalapelvéül.de épen ezen 
harmonikus kifejtés teszi az embert szabaddá. Az erkölcsi 
törvény szükségszerűsége a kötelességben van, a mi subiec-
tive a lelkiismeretben (önparancs) és a felelősségérzet 
(önitélet) alakjában jelentkezik ; a kötelesség nem öli el, 
hanem fejleszti a szabadságot, hiszen a kötelesség és a 
neki való megfontolt, szabad engedelmeskedés épen fel-
tételezik a szabadságot, viszont pedig a szabadság csak 
úgy vezet igazi uralomra és mentesít a szolgaság alól, 
ha a kötelességeket tartja szem előtt. Annyiban mégis 
korlátozást jelent az erkölcsi törvény szükségszerűsége, 
hogy t. i. az embernek választási képessége csakis lélek-
tani szempontból korlátlan; erkölcsi szempontból mái-
épen szolgaságnak volna mondandó a rosszra is irányuló 
választási szabadság. Másrészt azonban semmit sem 
von le az ember szabadságából az, hogy a törvény iránt 
szokásszerűen gyakorolt engedelmesség folytán az erköl-
csileg jó cselekvés kevesebb szellemi energiát fogyaszt, 
mind könnyebbé és mechanikusabbá válik, mert épen 
ezen erőmegtakarítás mellett szabadulnak fel újabb 
irányban szükségessé váló erőkifejtésekhez energiák és 
épen az említett mechanikusság (jellem) biztosít állan-
dóan a rossz jármába való sülyedés ellen ; de ettől 
csalhatatlanul a jellem sem óvhat meg, mert jellemünk-
kel bármikor ellentétbe is juthatunk, az erkölcsileg jó 
jellemet csakis folytonos ön fegyelmezéssel tarthatjuk 
fenn, különben el is veszthetjük. A mi az erkölcsi tör-
vény 3. elemét, az egyetemességet illeti, szerző az erkölcsi 
törvénynek az emberi szabadságra gyakorolt jótékony 
hatását azért látja teljesnek, mert az erkölcsi törvény nem 
csak az egyesnek, az egyénnek javát, érdekét (utili-
tárizmus), hanem az «ember»-nek, az «én»-en kívül 

álló minden egyesnek (felebarát) úgy, mint az össze-
seknek (társadalom, állam) javát mozdítja elő. 

Szerző e fejezetben helyes érzékkel hozza kapcso-
latba a kereszténységnek a bűn és a megigazulás (szolga-
ság, szabadság) felől szóló tanát az általa vázolt erkölcsi 
szabadsággal. így érthetők meg szent Pál szavai («liber-
tas gloriae filiorum Dei» Rom. 8, 21) és szent Jakab «lex 
perfecta libertatis»-a (Jak., 1, 25). 

Kár, hogy szerző nem vette vizsgálat alá a mora-
litas alkotó elemeit; így rájött volna, hogy az általa itt 
vázolt és sz. Pál által is már magasztalt statikus szabad-
ság (erkölcsi szabadság) csakis gyümölcse az erkölcsi 
természetű cselekvésekhez mindig szükséges dinamikus 
erkölcsi szabadságnak (nem pusztán választási képes-
ség!), a mely abban nyilatkozik meg, hogy morali-
tása csakis azon cselekvésnek van, a melynek elköve-
tésénél 1. az ember választási képességgel bírt ; 2. to-
vábbá a melynek elkövetésénél az ember a cselekvésnek 
az erkölcsi törvénnyel való megegyezésének vagy ellen-
kezésének tudatában, szabadon határozta el magát a 
jóra, illetőleg a rosszra. Ezen dinamikus vagy aktualis 
«erkölcsi szabadság» egyaránt megvan úgy azokban, 
a kik a jóra, mint a kik a rosszra határozzák el 
magukat ; de míg az előbbieknél eredménye a fokozot-
tabb, a magasabb rendű erkölcsi szabadságnak állapota 
(statikus vagy habitualis szabadság), addig az utób-
biaknál az eredménye az erkölcsi szabadság lefokozása 
(korlátolt beszámíthatóság), egy nyűgnek és békónak 
megteremtése (a hányféle bűn és szenvedély, annyiféle 
békó !) és végső fokon a dinamikus erkölcsi szabad-
ságnak teljes elvesztése (erkölcsi beszámíthatlanság, 
moral insanity), a minek megfelelő statikus velejárója 
a bűnözés, mint második természet, a mi már nem is 
szolgaságot, hanem erkölcsi irányban teljes szabadság-
talanságot jelent. 

Az erkölcsi szabadságnak ezen két különböző je-
lentését és fázisát szemelött tartva, oldható meg az a 
paradoxon, hogy az erkölcsi rosszra magát elhatározó 
emberben meg van ugyan az erkölcsi szabadság és 
épen ezért neki a rossz cselekmény beszámítható, a 
cselekménynek mégis következménye lesz a szabadság 
korlátozása, vagy további, alacsonyabb fokon, elvesztése. 

Ha ezen imént említett megkülömböztetést szeme 
előtt tartotta volna szerző (99. 1.), akkor nem írta volna 
(Stephen nyomán) olyan apodictice ezen (hamis, mert 
visszájára igaz aforizmát; szerző szeret axiómákkal, 
aforizmákkal dolgozni, néha valóban igen találóan !) : 
«Nem eszköz a szabadság, mint oly sokszor hallani, 
a jó valósítására, hanem a szabadságnak a jó az egyik 
eleme. A szabadság maga a jó valósulása, a valóra vált 
moralitás.» A fenti megkülömböztetés mellett igenis 
mondható, de mondandó is, hogy nemcsak a pszicho-
lógiai értelemben vett szabadság, hanem a dinamikus érte-
lemben vett erkölcsi szabadság is eszköze, helyesebben 
létrehozó oka az erkölcsi jónak, esetleg a rossznak, 
és közvetve a statikus erkölcsi szabadságnak, a bűntől 
való szabadságnak (esetleg a bűn jármának !). így 
érthető meg szent Ágostonnak szintén paradoxon-
szerű állítása: «Libero arbitrio male utens homo et se 
perdidit et ipsum» (Enchiridion, c. 30.), a mit maga szent 
Ágoston más helyen úgy magyaráz, hogy az ember az 
eredeti bűn folytán nem a szabadakaratát vesztette el, 
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hanem a lelkiszabadságát («libertás ad iuste facien-
dum», «libertás a peccato».) 

A IV. fejezetben (Jogi szabadság) szerző a belső 
szabadsággal (akaratszabadság, erkölcsi szabadság) 
szembe állítja a külső szabadságot, a mely nem más, 
mint a jog és jogrend által, más egyedekkel és a közzel 
szemben a társas közület által garantált szabadság. Szerző 
ezt úgy formulázza (136—7. 1.), mintha a jogrendnek 
egyetlen garantálója és a jognak egyedüli osztogatója 
az államhatalom volna és egyedüli szankciója a fizikai 
kényszerben állana; holott vannak a jognak nemei 
(egyházjog, a természetjoghoz tartozó «emberjogok»), 
a melyeknek jogi természetét tagadni nem lehet és a 
melyeknek garanciát — legalább is nem elsődlegesen — 
nem az állam ad. Érdekes fejtegetéseket lehet olvasni 
ezen fejezetben a jog és erkölcs viszonyáról, a jog és 
a szabadság viszonyáról, a mely utóbbira nézve szerző 
(134. 1.) megállapítja, hogy a jogi törvényben meg-
nyilvánuló korlátozás egyúttal az emberhez illő, a 
humanizmust (a szabadság tartalmi eleme) előmoz-
dító szabadságnak biztosítása, de azt ő is megen-
gedi, hogy a túlsók törvény az egyéntől elvonja az 
egyéni önelhatározás lehetőségeit és így mechanizmusra, 
szolgaságra vezet (Pessima respublica, plurimae leges). 

Az V. fejezetben (Állami szabadság1) végre szerző 
(138. 1.) rátér a szabadságnak, mint politikai problé-
mának, taglalására. Az állami szabadságnak problémája 
ezen «circulus vitiosus»-ban mutatkozik: hol végződik 
az egyéni szabadság és hol kezdődik az állam szabad-
sága vagyis a közszabadság? Szerző azt látja, hogy az 
emberi létnek két formája van : az egyén és a nemzet, a 
mely utóbbi nem más, mint «a személyi lét színvona-
lára emelkedett közület» ; az egyén szabadságát az 
egyéni jogok (polgárjogok), a nemzet szabadságát a 
közszabadságban foglalt jogok (politikai jogok) bizto-
sítják, és ezen két nembeli szabadság együttvéve alkotja 
az embernek egész (?) külső szabadságát,2 és csakis minda-
kettő együttesen és egészséges kölcsönhatások útján 
emeli fel az embert az ő szellemisége által megkívánt 
magasabb kulturális régiókba. Kissé evolúciós izü, 
túlzó és művelődéstörténetileg nem is igazolható azon-
ban szerzőnek azon állítása (141. L), mintha az izolált 
ember csakis közületi behatások folytán «emelkedett 
volna az állati (sic!) lét színvonala fölé», és hogy «az 
egyén csak (sic !) emberek társaságában érheti el az 
emberi (sic!) szinvonalat». Ez, a mellett, hogy circulus 
vitiosus, nem fogadható el azért sem, mivel az «emberi» 
lét minőségileg adott (ezt szerző más helyt maga is így 
mondja), nem pedig mennyiségileg való fejlődésből 
szerzett; csak annyi tény, hogy a végesség feletti nagy-
arányú uralomra, a fejlettebb technikai és szellemi kul-
turára az izolált ember önmagától soha sem jutott volna 

i A cím kissé megtévesztő. Az előző fejezet címében (jogi 
szabadság) tulajdonképen (szerző formulázása szerint) szintén az 
állami szabadságról, t. i. az egyéni és közszabadságról, mint közös 
kategóriáról (külső, jogi szabadság) volt szó. Az V. fejezetben 
azután az egyéni szabadság és közszabadság hatásköreit igyekszik 
szerző fölkutatni. 

3 Természetesen a természetjog, az egyházjog és a nemzetközi 
jog szintén a külső szabadságot garantálják, de szerző címzése 
mellett («állami szabadság») itt, legalább amennyiben valamely 
államjog azokat államjoggá nem emeli föl (receptio, inarticulatio), 
kikapcsolhatók voltak. 

el, mert a tudomány, a művészet, technika stb. mind 
nem az egyedi, hanem a tömegpsyche eredményei. 

Szerző szépen ecseteli (146. és köv. 1.) az egyéniség 
mibenvoltát és nagy jelentőségét s megállapítja, hogy 
egyén és nemzet az ő egyéniségüket (individuum, l'indi-
vidu) a szabadságnak köszönhetik, e nélkül csak auto-
matikus lények, nemöknek csakis példányai. Szerző 
szerint egyéniséggé úgy az egyén, mint a nemzet akkor 
lesznek, 1. ha önelliatározólag és függetlenül intézhetik 
saját sorsukat (pszichikai elem, melyet az egyén Európá-
ban a XVI—XVIII. századokban, a nemzet a XVIII—XIX. 
századokban vívott ki), 2.ha maguk ügyének elintézésében 
hatalommal és szuverénitással birnak (uralmi elem, 
melyei a nemzetek a XVI. században, az egyén a köz-
jogok körének megszorításával és magánjogok körének 
szélesbítésével a legújabb korban, a XVIII. századtól fogva) 
vivtak ki magának (emberjogok, droits d'homme), 3. ha 
az ember az ő szabadságát az embereszme, a humá-
nizmus megvalósítására használja fel (tartalmi elem, 
melyet az egyén a XVI. századtól fogva fokozatosan a 
kultura javaiban való egyenlő részesedésével, a nemzet 
pedig legújabban a politikai jogegyenlőség és közmű-
velődés alakjában vív ki magának 151. 1.). Szerző ennek 
kapcsán (154. 1. 1. j.) hiányosnak mondja hazánkban a 
közszabadságot, mert nálunk «az állami önelhatározásra a 
nemzet nein összes arra képes tagjaiban, hanem csak azok 
egy részében van szervezve». Szerző más helyen (364. 1.) 
az általános választó-jogot, mint a személyi képesség 
nélkül, csakis az emberi minőség cimén az állami 
önmeghatározásban való egyetemes részesedést, ellenzi. 

Igen találóan körvonalazza meg szerző (155. és k. 1.) 
az egyéni szabadság és a közszabadság közti mélyreható 
külömbséget és az individualismussal szemben (Ferenczy 
Á., Menger stb.) tagadásba veszi (helyesen !) azt, mintha 
a politikai szabadság csakis az egyéni szabadságnak más 
(kollektiv) területen való érvényesülése volna. A scho-
lastica a «iustitia distributiva»-ban és a «iustitia legalis»-
ban már régen megjelölte a közszabadságnak az egyéni 
szabadságtól («iustitia commutativa»)1 való lényegi külön-
bözőségét. Találó az is, — bár szerző, itt és más helyeken, 
más szavakkal fejezi ki, — hogy az egyéni szabadság 
tekintetében a progresszív irány a liberalizmust, az egyén 
korlátlan érvényesülését, a közszabadság tekintetében 
pedig a progresszív irány a demokráciát, az egész nem-
zet, a többség uralmát vallja elvéül; az előbbi tekintetben 
a leküzdendő véglet a közéletnek, az államnak despotiz-
musa az egyénnel szemben, az állami mindenhatóság, 
az utóbbi tekintetben pedig az abszolutizmus és az arisz-
tokratikus államszervezet, amiből világos, hogy állami 
despotizmus (despotikus demokrácia) alalt túltengésben 
vannak a közszabadsági jogok, mig az abszolutizmus 
és az arisztokrácia alatt minimálisak a közszabadsági 
jogok, míg nagyon is lehetséges, hogy a túltengő demo-
krácia alatt az egyéni jogokat lábbal tiporják, az abszo-
lutizmus alatt pedig virágzó az egyéni szabadság, azért, 
mert ilyen helyzetekben a túlhatalmas közület belenyúl 
az egyéni szuverén szabadság körébe is (despotizmus), 
az abszolutizmus pedig nem mindig despotizmus, 

l Ezen scholaszticus megkülönböztetésnek hibája mégis az, 
hogy a «commutativa iustitia» nem öleli föl az összes egyéni 
jogokat. 
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hanem igen gyakran kompenzációt ad a megvont köz-
szabadságért : az «ember» (egyén és nemzet) szabad-
sága tehát mindenképen a középen van és ezért e 
szavak : a liberáliznius, demokrácia, individuálizmus, 
kollektivizmus, szocializmus, progresszivitás, söt a 
szabadság is csak egyoldalú jelszavak. 

Érdekes az ismertetés is, amelyet szerző nyújt 
(159. 1.) a különféle népeknek az egyéni és a közszabad-
ság iránt mutatott érzékük és léjletlségük oka iránt 
folytatott kutatások eredményéről: az antropogeografiai 
történetfelfogás a szabadság kialakulásaiban a földrajzi 
viszonyok reflexét látja, míg az etnologikus törtenetfel-
logás — nem tagadva a geografikus behatásokat sem — 
e kialakulások magyarázatát elsősorban a népek és fajok 
jellemében, pszichikai szerkezetében («néplélek») találja, 
bár ezen iskolának képviselői az egyes népeket illetőleg 
teljesen ellentétes megállapodásokra jutnak. Le Bon 
szerint a latin népeket, a romanizmust, a kollektiv füg-
getlenség, a közszabadság vágya jellemzi, mig a germán 
népek az egyéni szabadság télé hajlanak ; Fournière 
szerint épen fordítva áll a dolog, szerinte a germánok is 
csakis a római szellem hatása alatt lettek később indi-
vidualistákká. Szerző helyesen állapítja meg, hogy a 
népek keveredése, a szabadság hármas alkotó elemére 
és az egyéni és közszabadság közti ellentétre való tekin-
tettel a szabadság kialakulása soha sem mulat tél tiszta 
típust, talán azért is, mert minden időben, minden 
népnél más-más a szabadság fogalmának béltartalma. 

A VI. fejezetben (Egyéni és közszabadság. Irodalom-
történeti áttekintés 166—304 lap) szerző sorra veszi Platótól 
a XX. századbeli bölcselőkig és politikai irókig1 a szabad-
ságra vonatkozó irodalmat, de nemcsak irodalomtörté-
netet vagy pláne bibliográfiát (ezt is) nyújt, hanem az 
egyes korok szabadság-intézményeit is belevonja fejtege-
téseinek sorába, úgy hogy e fejezel egyúttal a szabad-
ságnak kétezer éves fejlődéstörténetéről is tanulságos 
áttekintést nyújt. 

A görög és római bölcselet (Plato, Aristoteles, Cicero) 
nem ismerik az egyéni szabadságot, hanem állami des-
potizmust; a közület önkényétől kapja csak az egyén 
az ő jogait (vallási jogait is), a melyek mind eo ipso meg-
vonatnak a rabszolgától, ki nem polgára az államnak ; 
az antik állam általában szólva a közszabadságot helyezi 
előtérbe és annak megvalósítását a demokráciában látja, 
de hiányzik úgy itt, mint a csirájában meglevő egyéni 
szabadságnál a szabadság tartalmi eleme, az emberi 
méltóságnak elismerése, embereszme egyetemességének 
felismerése. 

A kereszténység érdeme, hogy ezt felismervén, fel-
fedte az egyéni és a közszabadságnak önmeghatározó 
pszichikai elemét, (függetlenség) és vele tartalmi elemét 
is (egyenlőség), megindította a kétféle szabadság közti 
differenciálást, eleinte a vallási szabadság terén és az 
emberi egyenlőség tekintetében, később századok folya-
mán a többi tereken is. Téved szerző, ha az egyéni 
önmeghatározás kialakulását az újkor első századaiba 
(reformáció!) tolja ki, ez már az ókor végén, a keresz-
ténység fellépésével kezdődik és már a középkorban 

1 Szerző e korszakokat különbözteti meg : l .Az antik szabadság 
és a kereszténység. 2. A természeti szabadság és a «társadalmi szer-
ződés». 3. Az alkotmányos szabadság kialakulása. 4. A szabadság 
újabb elméletei. 

eléri a fejlettség magas fokát. A közszabadság tekinte-
tében a kereszténység eleinte ugyan csupán az uralmi 
elemet erősíti, de jótékony hatással volt a pszichikai 
elemre (népfüggetlenség) és a tartalmi elemre is (nemzet-
beli és nemzetközi testvériség). 

Érdekes a középkori egyház és az impérium közti 
versengés és élethalálharc jellemzése a szabadság szem-
pontjából. Az egyház az ő tekintélyével ellensúlyozta a 
középkori osztályuralomnak,a feudalizmusnak individua-
lisztikus, állambontó tendenciáit; de másrésztaz ő nemzet-
közi hatalmával megakadályozta egy újabb despotikus 
világuralom (impérium) kifejlődését. Hogy e tekintetben 
az egyház (sic!) túlzásba ment volna, mint szerző mondja, 
(190.1.), az olyan apodictice nem állítható ; ami túlzás volt, 
bátran írható az egyes pápáknak és kurialisztikus Íróknak 
számlájára vagy pedig nem is volt egyéb, mint a közép-
korban fennálló pápai nemzetközi (szerzett) hatalom meg-
tartására irányuló védekezés, amiért az egyháznak nem 
is lehet szemrehányást tenni, mert épen ellenkező eset-
ben érné a gyávaság és jogfeladás vádja. Szerző e fejte-
getések során részletesen ismerteti Aquinoi szent Tamás 
tanítását a szabadságról; ő nála megtaláljuk a köz-
szabadság mindbárom elemének hangsúlyozását, míg 
az egyéni szabadságra nem terjeszkedik ki, amit szerző 
úgy magyaráz, hogy az egyház és az impérium közti 
küzdelmek miatt háttérbe szorult ismét az egyéniség 
eszméje ; bár másrészt ő is elismeri, hogy az individuá-
lizmus szolgálatában álló társadalmi szervezetek (testü-
letek, céhek, rendek) az egyéni szabadságot hatalmasan 
védték, ha nem is kedveztek az önálló egyéniség ki-
fejlődésének. 

Amit szerző (196. és k. 1.) a renaissance által «másod-
szor felfedezett egyéniségről» mond, elfogadható, annyira, 
hogy a reformáció nyomában mutatkozó kedvező válto-
zások, az egyéni és közszabadság terén, igazában a 
renaissance-nak tulajdonítandók, amely az egyházi és 
az állami közjogias gondolkodásmód és berendezkedés 
békóitól igyekszik megszabadulni. De maga a reformáció 
csakis a világuralmat gyakorló egyház meggyengítése 
révén idézett elő némi tágulást az egyéni és közszabad-
ságok terén ; de másrészt territoriális egyházhatalmi 
felfogásával, valamint vallási türelmetlenségével (sectaria-
nizmus !) a közszabadság pszichikai elemét nem erősítette, 
söt az egyéni szabadságot (vallási szabadság) illetőleg 
csak szerepcserét vagy néhol még nagyobb szabadság-
talanságot okozott. Látjuk ezt ínég ma is: míg katho-
likus vallású többséggel biró államokban a nem katho-
likus vallások teljes szabadsággal birnak, addig meg-
fordítva még nagy korlátozások állanak fenn. 

Igen érdekesek a további fejtegetések a következő 
két korszakról (202—253 1.), a melyeket itt mellőzök, hogy 
rátérjek a szabadság újabb elméleteinek szerző müve 
nyomán való ismertetésére. Hanug Ferenc dr. 

* 

Hat thyáneum. Szerkeszti Gyárfás Tihamér brassói 
tanár. I. kötet. Brassó. 1911. 170 1. Ára 2 kor. 20 fillér. 
(Megrendelhető a szerkesztőnél.) 

Új és pedig egyháztörténelmi folyóirat, melynek 
programmját akkép jelzi a szerkesztő, hogy < az erdélyi 
egyházmegye történetéhez gyújt adatokat és annak 
emlékeit ismerteti.» Megjelenik évente egy, esetleg két 
kötetben. 
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Nagyon szerénynek falálom ezt a programmot, mert, 
amint az előttem fekvő I. kötetből látom, a «Batthyá-
neum» (Batthyányi Ignác gróf, a neves erdélyi püspök 
után így nevezve) nagyon érdekes folyóiratnak Ígérke-
zik. Nemcsak hogy adatokat gyűjt, hanem azokat egy-
háztörténeti és egyházművészeti szempontból föl is dol-
gozza, úgy hogy a kötetet nemcsak az érdekelt erdélyi 
katholikus, hanem bármely magyar katholikus is érdek-
kel és tanulsággal olvashatja. Tartalma a következő: 
A gyulafehérvári Codex Aureus, Szentiványi Róbert 
drtól ; Az erdélyi püspökség Erdélyen kívül eső főespe-
restségei, Karácsonyi János drtól ; A gyulafehérvári egy-
házmegyei múzeumról ; Veit Stoss Erdélyben ; Régi 
templomi ruhák; Három sodronyzománcos kehely (a 
szerkesztőtől) ; A fejéregyházi ferencrendi kolostor fel-
éledése, Karácsonyi János drtól; A Síremlékekről ; Két 
régi falfestmény; Régi Máriaszobrok Csikmegyében ; 
Régi harangok és harangöntők; Régi szentségházak a 
Székelyföldön (valamennyi a szerkesztőtől). Ezután : 
Művészettörténeti adatok, Irodalomtörténeti adatok, Egy-
háztörténeti adatok, végül Irodalom címe alatt egy sereg 
apróbb adat (mind a szerkesztőtől). 

Tehát rendkívül gazdag tartalmú egy folyóirat ez 
s ma nálunk egyetlen a maga nemében. Olyan, mint 
Knauz egykori «Magyar Sionja» és Czobor «Egyházmű-
vészeti Lapja» volt együttvéve. S ugyanazt a szakszerű 
tudást is találom benne, mint azokban. Igaz, hogy csak 
egy magyar egyházmegye múltját tartja szeme előtt, de 
általános érdeke abban fekszik, hogy a többieknek is 
mutatja, miként kellene a többi egyházmegyék törté-
netét is megírni és mutatja egyúttal, hogy tulajdonkép 
ilyen munkával állana elő az alaposan megírandó nem-
zeti történelmünk is, mert az állam és egyház viszo-
nyánál fogva a múltban tulajdonkép ezek az egyes 
közületek alkották az egész nemzetet. 

Ez az egy füzet, illetőleg kötet is eléggé meggyőzi 
az olvasót arról, mennyi történeti kincs van még elásva 
nálunk s hogy mennyi volna még a teendő, ha igazán 
megakarjuk ismerni multunkat. Hej pedig béli máskép 
alakulna jelenünk és jövőnk, ha azt a multat alaposan 
ismernők ! Ebben van nekünk magyar katholikusoknak 
egyik legnagyobb mulasztásunk. 

Szívből üdvözlöm tehát ezt az új folyóiratot s mi-
dőn mindnyájuk figyelmét rá fölhívom, az erdélyieknek 
annyit mondok, hogy dicsőséget aratnak vele, ha tollal 
és pénzzel erősen támogatják. d. 

* 

G. M. Manse r O. P.: Die L e h r e des von Paps t 
P i u s X. ve ru r t e i l t en Mode rn i smus u n d de r mo-
d e r n e ph i losophische P h ä n o m e n a l i s m u s . (Frei-
burg, Schweiz, Universitäts-Buchhandlung. 1911. VI. és 
43. old.) 

II. A modernizmus. Szerző ezután áttér a moderniz-
mus elemzésére. A legfőbb egyházi tanítótekintélytől 
káx-hoztatott modernista tanok áttekintésére három 
főforrást használ : az 1907. szeptember 8. kelt «Pascendi 
dominici gregis» kezdetű enciklikát, az ezt rövid idővel 
megelőző, 1907. július 3. kelt «Lamentabili sane exitu» 
kezdetű dekretumot (Uj Syllabus), végre az 1910. szep-
tember 1. kelt «Sacrorum Antistitum» c. motu proprio-t. 
E három közül elsősorban a legalapvetőbb, a «Pascendi» 
enciklika nyomán (a Herder-féle kiadás lapszámait 

idézi) lépésről-lépésre haladva teljesen világosan kimu-
tatja, hogy a fentebb kifejtett fenomenalizmus és három 
főalkotórésze, az agnostícizmus, immanentizmus és 
evolucionizmus alkotja a modernizmus magvát, a mo-
dernista tanok alapját és forrását. (V. ö. : Pasc., 8., 10., 
52. old.) 

Szolgáljon a következő ennek igazolására. 
Midőn az enciklika azt a tételt kárhoztatja, hogy 

«humana ratio phaenomenis omnino includitur» (Pasc., 
8. old.), avagy «scientia versatur in phaenomenis» (Pasc., 
28. old.), a fenomenalizmus azon alaptétele ellen irányul, 
mely a megismerést pusztán a tüneményekre szorítja, 
tényleg létező tárgyak megismerését pedig tagadja. En-
nek a fenomenalizmusnak főként a történelemre való 
alkalmazását veti el az enciklika, midőn (Pasc., 60. old.) 
azt mondja, hogy «história nou aliter, ac scientia unice 
de phaenomenis est» (20—21. old.) 

1. Ha következetesen fogadjuk el az agnosticizmust, 
ha úgy véljük, hogy csak alanyi tüneményeket ismer-
hetünk meg, akkor Isten létének tárgyilagos megisme-
rése, nevezetesen Isten létének a teremtett dolgok látá-
sából és elemzéséből való bizonyítása, amint már láttuk, 
lehetetlen. Ezen, már a tradicionalisták és ontologisták 
által is hirdetett tan ellen irányul az antimodernista 
eskü első tétele (22—23. old.) 

2. A fenomenalizmus második jellegzetes tétele, 
amint már láttuk, az immanentizmus. Ez a pápai szó-
zatok tanúsága szerint ugyancsak előkelő szerepet tölt be a 
modernizmusban. Az immanentizmus szerint a vallás 
még az egyén előtt is öntudatlan (az öntudat küszöbe 
alatt, «in subconscientia») (Pasc., 10—11. old.) lappangó 
vallási hajlamból, sóvárgásból, szükségérzetből emelke-
dik fel öntudatunk felszínére. Minthogy pedig a mo-
dernisták ezt tekintik a vallás keletkezése egyedüli és 
kizárólagos módjának, náluk az egész hitrendszer, az 
isteni kinyilatkoztatás, a Szentirás, a hagyomány stb. 
csakis az egyén változó érzület- és öntudatvilágá-
ban, nem pedig objektiv igaz voltában leli gyökerét. 
(24—29. old.) 

A mi pedig nevezetesen a dogmákat illeti, azok 
nem tényleges és tárgyilagos hitigazságok, hanem csu-
pán a változó és fejlődő egyéni vallásos érzület változó 
és viszonylagos kifejezésmódjai és segédeszközei. (Pasc., 
18-22., Syllab., propos. 22., 26.). (30. old.) 

Érdekes a modernisták felfogása a hit és tudás 
egymáshoz való viszonyáról. Egyrészt, mint már láttuk, 
a hitet az észbeli megismeréstől és tudománytól teljesen 
különválasztják. Mert szerintük a hit forrása semmikép 
sem értelmi belátás, észbeli meggyőződés, hanem merő-
ben alanyi vallási ösztön, mely csak idővel lesz öntu-
datossá. Másrészt azonban, mihelyt öntudatossá, észlel-
hető tüneménnyé válik, a pusztán emberi tudomány 
tárgyává lesz és eme tudomány ellenőrzésének ép ügy 
alá van vetve, mint bármi más tárgy. Minthogy pedig 
az isteni elem, a természetfeletti, a vallási tüneményt 
rendkívülivé, pusztán tudományos szempontból eltor-
zítottá teszi (Pasc., 14.), az istenit, a természetfölöttit 
a tudományos kutatások nézőpontjai közül teljesen ki 
kell küszöbölni. Ezért két, egymástól szorosan megkü-
lömböztetendő Krisztusi kell tekintenünk : az egyik az 
isteni elemekkel felruházott Krisztus, kit a vallás nyújt 
nekünk; a másik az a Krisztus, a kit a történetkutatás 
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mécsénél látunk meg. Hasonlókép a Szentírásban is 
annak az Egyház által nyújtott magyarázata pusztán 
szövegkritikai és egyéb történelmi elveknek van alá-
vetve1 (Pasc., 62., 68, ; Syllab., propos. 2., 4., 12.) 
(31—33. old.). 

Az Egyház a modernisták szerint nem közvetlenül 
Krisztus müve, hanem ehelyett az egyesek, illetve a köz 
vallási öntudatának leszürődése (Pasc., 44. old.) Hogy 
ezzel az abszolút értékű, hit és erkölcs dolgában tév-
mentes egyházi tanítótekintély összeférhetlen, világos. 
(33—34. old.) 

A hit és tudomány viszonyához hasonlót kívánnak 
az Egyház és állam között. Egyrészt a kölcsönösség és 
kölcsönhatás teljes elvi kizárását óhajtják ; másrészt 
mégis, külső dolgokban, az Egyház függő alárendelt-
ségét az állam alá (Pasc., 46., 48. old.) (34. old.) A mi 
pedig magát Krisztus Urunkat illeti, Ö szerintük nem 
valódi Isten, hanem csak rendkívüli ember, kinek egyéni-
ségében az isteni (istenliúi) öntudat különösen erőteljes 
mértékben érvényesült (V. ö. : Pasc., 62., 38., 52., 16. ; 
Syllab., propos. 27., 16., 17., 28., 30., 35., 64.) (35. old.) 

3. A szélső evolucionizmusból kiindulva a vallás-
ban minden változó. És szerintök valamely vallás töké-
letességének fő-krileriuma az, hogy minél inkább tud 
az ép meglevő egyéni és társadalmi szükségletekhez 
alkalmazkodni (Pasc., 52., 54.) Ezért Krisztus Urunk a 
modernisták szerint mindenkor és minden egyén szá-
mára érvényes tant nem is adott (Syllab., propos. 59.) 
Az egésznek legmélyebb gyökere pedig ama tan, mely 
szerint az igazság nem változatlanabb, mint maga az 
ember, mert vele, benne és általa fejlődik az igazság 
(Syllab., propos. 58.) (36—38. old.) 

* 

Ha az egészet röviden összefoglaljuk, világosan meg-
állapíthatjuk, hogy a modernizmus alapja azon tan, 
mely szerint a tárgyakat, tényleg létező dolgokat, nem 
lehet felismerni; hanem minden kizárólag saját belsőnk 
alanyi leszürődése. Ezért a modernizmussal szemben a 
tárgyi megismerést védő Aristoteles Szent Tamás-féle 
bölcseleti és hittudományi rendszer a leghathatósabb 
óvóeszköz (V. ö. : péld. Pasc., 98. old.) (a Szentszék 
természesesen e rendszernek a jelenkor vívmányaival 
való lépéstartását is hangoztatja.) 

Mindebből világos, hogy a modernizmusban nem 
kölcsönös összefüggés nélkül való tanokról van szó, 
hanem egy szerves egészet alkotó rendszerről. (Pasc., 
82. old.) 

Meghatározását P. Manser a következőben nyújtja : 
a modernizmus azon vallási világnézet, mely, a mai 
bölcseleti fenomenalizmussal szoros kapcsolatban : a) 
elsőben agnosticizmusával mindennemű vallási intel-
lektualizmust megszüntet,-b) a hitet az immanentizmus-

1 Világos, hogy ezt nem úgy kell érteni, mintha tudományos 
kutatásaink közben nem volna szabad a hit által kinyilatkoztatott 
és a puszta emberi ésszel is megállapíthatót különválasztani és ez 
utóbbira a tudományos módszereket alkalmazni. Sőt ép a katholikus 
tudósok egyik feladata, hogy megvilágít 'ák, hitigazságaink közül 
melyek bizonyíthatók be a pusztán természetes ész világánál s esz-
közeivel és melyek «tenentur sola fide» (V. ö. péld. : S. Thom. : 
Summa Theol., Pars I. Quaest. 1. Art. 2. és Art 8. ; Quaest. 46. 
Art. 2.). Az ellen tiltakozik leghatározottabban a pápai szózat, hogy 
az isteni kinyilatkoztatás gyanánt felismert igazság legyen a puszta 
emberi észnek alárendelve. 

ban vak érzelmi átélésre vezeti vissza, a tudást pedig 
puszta öniudatbeli tüneményekre ; cj ezen határ nélkül 
való fejlődés szabályainak pedig úgy az egyén, mint a 
társadalom vallási jelenségeit és intézményeit elméletben 
s gyakorlatban egyaránt alárendeli. 

Mindebből világos, hogy a modernizmus elsősorban 
nem ezen vagy azon konkrét törekvés hangsúlyozásá-
ban, nem ezen, vagy azon konkrét lan hangoztatásában 
keresendő. Hanem az ilyeneknek modernista, vagy nem 
modernista volta bölcseleti alapjuk mikéntjétől függ. 
Valamely tan tulajdonképen mindakkor és csak akkor 
modernista, ha végelemzésében a fenomenalizmusra, a 
csak alanyi tüneményeket elismerő tanra vezethető vissza. 

Ez a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy a mo-
dernizmus elitélésével nem a modern tudományos mód-
szer és elért valódi vívmányok, nyilvánuljanak azok 
akár a történelem, akár a természettudomány, akár a 
bölcselet, vagy általában bármely tudományág terén, 
vannak elutasítva. (Hanem csak a fenomenalizmussal 
való összekeverésük.) Aminthogy ezek ápolását a pápai 
szózatok határozottan megkívánják. (Péld. Pasc., 102. 
old. a természettudományokról így í r : «Buzgón foglal-
kozzatok a természettudományokkal. Azon fényes fel-
fedezések és merész alkalmazásuk, melyeket korunk e 
téren felmutat, joggal aratják kortársaink elismerését 
és az utókor is méltán fogja azokat mindenha dicsérőleg 
magasztalni».) (38-43. old.) Pfeiffer Miklós. 

G. Temesvár . A m i l y e n szép vol t a bevonulásod , 
o lyan á ldásos l egyen k o r m á n y z á s o d ! — kívánják szi- 'ClejOîl 
v e s e n rád e m l é k e z ő kol legáid . 

B. B u d a p e s t . A «machiavellizmus» nagyon korszerű 
tanulmány; bemutatja a mai közéleti machiavellistáknak, 
ezeknek az apró, a «cél szentesíti az eszközöket» immorális 
elvvel dolgozó, egyebekben önző köznapi szájhősöknek az 
ősapját teljes felvételben. Jó lesz a vizes pokrócot minél több-
ször rájuk borítani, hogy végre tisztuljon a magyar közélet 
morálja. 

K. B u d a p e s t . A «sport» nálunk megint egy divatos 
szélsőséggé nőtte ki magát: mi is az «Esti Ujság»-gal csak azt 
mondjuk : «A testedző sport hasznának, szépségének őszin-
tébb méltánvlója és magasztalója nincsen nálunk. De mód-
jával mindent. A passzió szenvedelemmé, a lelkesség má-
niává ne fajuljon. Ép testben ép a lélek, de bolond gondolat 
ép testben is támadhat és megöli, ha doktorainak is csak a 
teste egészséges.» Nagyon egészséges — tesszük hozzá — a 
testnek a : castitas. Ezt kellene a «sport» széles rétegeiben 
divatba hozni — a kongregációk által. Hála Istennek, terjed 
is már ! 

TABTALOM. Szepes vára. II. (Vége.) Petróczy 
Miklóstól. — A szeretet. III. Veszelij Gézától. — AN. Kon-
stantinus előtt élt keresztények gazdasági élete. XIII. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Machiavellizmus. VI. ,/e/i-
licska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y —la-
tol. — Tájképek. VI. Rajzolja Mester. — Irodalom. Tuka : 
A szabadság. II. Hanuy Ferenc dr.-tól. — Gyárfás : 
Battyáneum. d.-töl. — Manser: Der moderne philo-
sophische Phänomenalismus und der Modernismus. II. 
(Vége.) Pfeiffer Miklóstól. — Telefon.  
Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneiim nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 . - T EQYBTKMI TANÁK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Szent Margit "Élete mint irodalomtörténeti 
forrás. 

Toldy Ferenc a magyar Margit-legenda értékét 
annak idején a következőkben foglalta össze: «Mély 
pillantást hágy vetnünk ama kor vallási felfogásaiba, 
a nőklastromi életbe s a műveltségi viszonyokba, 
sőt mellesleg az ország történeteibe, a nemzeti iro-
dalom állapotjába IV. Béla alatt, s a haza mű-
történetébe».1 

A mester Ítéletét elfogadta mindenki s az érté-
kelés a tudományos iratokból az iskolai könyvekbe 
is utat talált. Legutóbb azonban, mint annyi más-
ban, e részt is nagyot változtak nézeteink. A «Monu-
menta Episcopatus Vesprimiensis» I. kötetének meg-
jelenése (1896) óta a magyar Margit-legenda mint 
művelődéstörténeti forrás jelentékenyen hátrább szo-
rult, s talán még többet veszít fontosságából, ha 
Bertholdus de Bosant rotulusait teljes mivoltukban 
sikerül vala megtalálni. Utóbb a Joannes Vercel-
lensis-féle szerkezet s egyéb változatok vizsgálata 
kölcsönzött lökést a nézetek fejlődésének, s ez idő 
szerint a történetírók a magyar szöveg helyett immár 
inkább a magyar kódex forrásaiból merítenek, külö-
nösen a vallomásokból, melyek a kódexben elbeszélt 
dolgokat igen gyakran pontosabban és többoldalú vilá-
gításban tárják elénk, mint a kódexnek tudósításai.2 

Ám az ú. n. «irodalomtörténeti adatok» tekin-
tetében szintén változtatnunk kell örökölt meggyő-
ződésünkön. 

Mint általánosan ismeretes, a magyar Margit-
legendának mint irodalomtörténeti forrásnak fontos-
ságát már Horvát István hangsúlyozta.3 Horvát sze-
rint e fontosság abban áll, hogy a kódexben «több 
régi magyar kéziratokról nyomok találtatnak», me-
lyeknek lajstromát a lelkes férfiú nem is késik össze-
állítani. Toldy Ferenc a legenda alapján a követ-
keztetéseknek egész sorát kockáztatta meg irodal-
munknak IV. Béla korabeli állapotáról s végűi4 

1 O- és középkori magy. nemz. irod. tört. Pest, 1851.1.152. 
2 V. ö. pl. a 157—161. 1. olv. csodát a Monum. i. k. 375— 

378., 380—383. 1. olv. fassiókkal. 
a Tud. Gyűjt. 1835. II. 
« I. m. 77—78. 1. 

ekképen nyilatkozott: «A Margit-legenda szent Margit 
idejéről szófiában a margitszigeti dömés apáca-
klastromban létezett következő iratokat említ : Szent 
István király élete; Szent Imre hercegnek élete; 
Szent László királynak élete; Szent Erzsébet asszony-
nak élete; Szent Dávid Zsoltára, melyeket Szent 
Margit olvasott; továbbá hallgatá (úgymond a le-
genda) Szent atyák életét és egyéb szenteknek legen-
dájokat; Példákat, jelesül Asszonyunk Mária példáit, 
csudatételeit, Szent Jakab mártírnak kínját; említ-
tetik még az Evangélium, Guarinusnál pedig. . . még 
a Passió is (históriám passionis sibi legi vulgariter 
faciebat) . . . De ezek mind elvesztek». 

Toldy egyetlen szóval sem mondja, hogy ezek 
az iratok magyarul voltak szerkesztve ; az a fejezet 
azonban,ahol szavai olvashatók,az irodalom magyar-
nyelvű emlékeivel foglalkozik, és a befejező észre-
vétel, hogy «ezek mind elvesztek», döntő bizonyíték 
az irodalmi hagyomány helyessége mellett, amely az 
idézet szavaiban mindenkor magyar iratokra való 
utalást látott és nem szűnt meg hirdetni a Margit-
legendának abbeli fontosságát, hogy «régi irodal-
munk több, már elveszett termékének őrizte meg 
legalább emlékét». 

Pedig a világos és biztos adatok harsogva tilta-
koznak Toldyék merész következtetései, vagy helye-
sebben : magyarázatai ellen és jóformán egyetlen 
pillanat alatt leiombolják az egész hagyomány hitelét. 

1. A magyar szentek életére vonatkozólag a kó-
dexben mindössze ennyi olvasható : «eszében for-
gatja vala gyakorta és néha egyebekkel is beszéli 
vala az ő nemzetének eleinek életeket és életöknek 
szentségét, azaz Szent István királynak életit . . . Szent 
Imre hercegnek is ő életit. . . Szent László királynak 
é le t i t . . . Szent Erzsébet asszonynak, az ő barátjá-
nak (!) és szerelmes nénjének szentséges életit». 
(47. 1.) V. ö. Joh. Vercellensisnél : Dy selig junkfraw 
M. het stetz in iren gedechtnüsz. vnd redet oft süsz-
lich mit den andern von dem heyligen leben vnd 
werke irer seligen vordem irs geslechtz alz von 
Sanct Stephan. . . Sanct Heinrich. . . Sanct ladeslaw.. . 
Sanct Eisbeten ir pasen. (Cap. 6.) 

2. Sz. Dávid Zsoltára. «És olvas vala zsoltárt 
állván ő lábain az karban.» (13.1.) V. ö. Soror Margar. 
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vallomásával : Legebat psalteriiim stando in pedibus 
in choro. Monum. Epp. Vespr. I. pag. 189—190. — 
«Megolvassa teljességgel a Szent Dávid zsoltárát.» 
(74. 1.) V. ö. Sor. Jolent vallomásában : Praedicta testis 
legit sibi totum psalteriiim. Monum. I. p. 177—178. 

3. Sz. atyák élete és egyéb szentek legendája; 
példák. «Hallgatja vala nagy kévánsággal, szeretettel 
alkalmas időben Istennek igéjét, prédikációt. . . szent 
atyáknak életeket és egyéb szenteknek legendájokat-
élelöket, és példákat, jelesői Asszonyunk Mária pél-
dáit, csodatételét.» (18.1.) V. ö. Dom. Agnes vallomá-
sában : In festivitatibus sanctorum libenter faciebat 
sibi legi vitas sanctorum et passiones ipsorum, et 
hoc audiebat cum magna devotione. Mon. I. p. 231. 
Soror Elisabeth : In festivitatibus sanctorum marty-
rum et aliorum faciebat sibi exponi et legi per ali-
quem de fratribus praedicatoribus. . . vitam et pas-
sionem eorum. Monum. I. p. 213.1 

4. Sz. Jakab kínja. «Egy időben, mikoron szent 
Margit asszony hallgatnája Szent Jakab mártirnak 
kénnyát.» (19. 1.) V. ö. S. Alincha vallomásában : et 
quadam die exposita fuit sibi passió sancti Jacobi 
martyris et tunc dixit mihi. Mon. I. p. 273. 

5. Evangelium. «Azért ez szent szűz ez felül 
megmondott prédikációt hallgatja vala . . . Annak 
utána elmégyen vala ez szent szűz az sororokhoz. . . 
és megmondja vala nek ik . . . az napi evangéliumot.» 
(19. 1.) V. ö. Soror Catharina vallomásában : Quando 
legebatur evangelium in missa in festivitatibus, ipsa 
sancta Margaretha postea faciebat sibi exponi evan-
gelium illud, et quando nos eramus in domo illa, 
in qua sorores laborant, ipsa veniebat illuc, et expo-
nebat nobis, sicut expositum erat sibi evangelium. 
Mon. I. p. 254. 

6. Passió. «Esmég ez szentséges szűz Judica 
vasárnaptul fogva nagyszombatig minden napon 
megolvastatja vala az passiót, Krisztusnak kénját.» 

1 A «Monumenta» idézetei csupán a szöveg értékének 
meghatározására szolgálnak, de nem forrásai a magyar vál-
tozat szóbanforgó helyének. A forrás : egy, Ranzanuséval 
rokon szöveg, vagy épen maga Ranzanus : «Verbi Dei praedi-
catores et avide, et mira audiebat attentione. Vacabat plu-
rimum lectioni operis Joannis Cassiani, quod inscribitur 
Collationes Patrum ; legebat et assidue Vitas Sanctorum, et 
ea quae traduntur de miraculis B. Mariae Virginis». E helyre 
nézve meg kell említenünk, hogy a magyar szöveg a Colla-
tiones-t bátran idézhette «Sz. atyáknak életek» néven, mivel 
a Coll. egy része a Vitae Patrum-nak kiegészítő része ; to-
vábbá, hogy részünkről a Ranzanus-féle helyet, amelynek tar-
talmát sem Guarinus, sem Joli. Vercellensis, sem a fassiók 
ránk maradt részei nem ismerik, rávitelnek és első felében 
a dominikánus legendák közhelyének tartjuk, mely a magyar 
kódexek közül Sz. Domokos Eletében is előfordul («Az zent 
atyaknak eletyt es egyeb zenteknek eletyt evrevmest lial-
gagya vala, predicacyora syetetest evrevmest megyen vala.» 
Pag. 223. V. ö. Vitam et mores sanctorum Patrum Aegyptio-
rum ( = Coll. Patr.), necnon et gesta quorumdam Sanctorum, 
et potissime B. Dominici . . . didicit et cognovit. F. Ray-
mundus de Capua, Sien. Sz. Katalin legend. Acta SS. Boll. 
Apr. torn. III. pag. 81. etc. 

(11.1.) V. ö. Sor. Jolent vall.: Ab illa dominica Quadra-
gesimae, qua cantatur: Judica nie, faciebat sibi 
legi passionem Christi usque ad Sabbatum sanctum. 
Mon. I. pag. 177. 

Ezek a helyek világosan beszélnek. A magyar 
Margit-legenda mit sem tud régi maggar iratokról, 
sem legendákról és zsoltárokról, sem evangeliumi 
szakaszokról és passióról. Nem. Toldynak még Gua-
rinussal sincsen szerencséje. Semmi kétség, az egyik 
Guarinus-változatban előfordulnak a következő sza-
vak : «Per totam quindenam ante pasclia occupa-
batur (t. i. Margit) in memoria dominicae passionis, 
et históriám passionis sibi legi vulgariter faciebat 
et exponi» ; de ez a változat : a paderborni kézirat 
kivonatos szövege, amely a Bollandistáknál olvas-
ható; holott az eredetiben, a nápolyi redakcióban, 
melyet Knauz bocsátott közre, a megfelelő hely igy 
hangzik: Passionis históriám coram se legi, et 
exponi vulgariter faciebat (Lib. I.cap. XXXIII.), azaz: 
«felolvastatta és magyarul elmondatta»; ép úgy, 
mint amikép a szentek legendáival szokott eljárni: 
Sanctorum mérita, martyrumque gloriosa certa-
mina . . . dum recitabantur, audiebat avide. . . In 
quibuslibet martyrum solemnitatibus vitas et pas-
siones eorum... faciebat sibi legi et in lingva materna 
diligenter exponi. (U. o. c. XXXII.) 

Az irodalomtörténetnek háromnegyed-százados 
tévelygése után ideje volt ezekre a tényekre rámu-
tatni. Ne sajnálkozzunk miatta: csak egy álommal 
lettünk szegényebbek, holott az igazsághoz közelebb 
jutottunk egy lépéssel. — th. 

Jl szeretet. (ív.) 
Az Isten és az emberek közötti barátság. Eljutot-

tunk értekezésünk azon thesiséhez, a mely az Isten 
és az ember között igazi baráti viszonyt állít föl. 
Ez a barátság nem mindenkire terjed ki, hanem 
csupán az Isten és az igazak között lehetséges, mivel 
a baráti viszony szeretetet és bizonyos közlékeny-
ségét vagy kötelességet tételez föl, a mi az Isten és 
a bűnös ember között fenn nem állhat. 

A barátság bölcseleti meghatározás szerint nem 
egyéb, mint két értelmes lény közötti kölcsönös jó-
akarat. E szerint Isten részéről lehetséges a barátság. 
Annyi jót kapunk tőle a viszontszolgálatnak minden 
reménye nélkül nem csupán a testi, hanem külö-
nösen a lelki életben is, hogy a komoly gondolkodó 
előtt egyetlen egy pillanatra sem lehet kétséges a 
Mindenhatónak irántunk való jóakarata. A mint 
ugyanis Őt egyedül az ő belső jósága készteti arra, 
hogy szeresse teremtményeit, úgy ebben a jóságában 
is csak azt akarja, hogy ezek jobbak és tökéleteseb-
bek legyenek. A jó Megváltó is ezt hirdeti : «A ki 
pedig engem szeret, szerettetni fog Atyámtól; és én 
is szeretem őt és kijelenteni neki magamat.» (Joan. 
14. 21.) 
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Mivel azonban mi is, bár gyenge teremtmények 
vagyunk, jót akarhatunk az Istennek: pl. az ő belső 
dicsőségét, ha ez lehetséges volna, nagyobbítani sze-
retnők és a külső dicsőségét jobban és jobban ter-
jeszthetjük, következik, hogy közöttünk, az igazak 
t. i. és az Isten között a szó szoros értelmében vett 
barátság állhat fönn. 

A trienti szent zsinat (G. sess. 6. fej.-ben) ezt 
tanítja: «Homo ex iniusto fit iustus et ex inimico 
amicus, ut sit haeres secundum spem vitae aeternae» ; 
s a 10. fej.-ét így kezdi : «Sic ergo iustificali et amici 
Dei ac domestici facti, euntes de virtute ad virtutem 
renovantur.» (Ex Denzinger Ench.) 

Az anyaszentegyháznak ez a tanítása tökéletesen 
megfelel a Szentirás tanának. Akár az ó-szövetséget, 
akár az Úr Jézus szentséges szavait tegyük vizsgáló-
dásunk tárgyává, azonnal feltűnik állításunk igaz 
volta. így a Bölcseség Könyvében (Sap. 7. 14.) ezt 
találjuk: «A bölcseség végtelen kincs az embernek, 
mellyel a kik éltek, részesek lettek Isten barátságá-
ban.» Hasonlóképen ilyen nyilatkozatokkal is talál-
kozunk: «Ábrahám az Isten barátja lett» Judith 8. 
22. Jac. 2. 23., vagy a 138. zsoltárban (17. v.) : «Előt-
tem pedig nagyon tiszteletreméltóak a le barátaid, 
ó Isten». 

Ebben az értelemben nevezi az igaz lelkét Isten 
jegyesének (Cant. Cant. 4. 8—12.; 5. 1.; Apoc. 19. 7.), 
vagy az igazak és az Isten közötti viszony a jegyesek 
viszonyához van hasonlítva. 

Isteni Megváltónk az apostolokat tüntette ki e 
gyönyörű megszólítással : «Ti az én barátaim vagytok, 
ha megcselekszitek, a miket parancsolok nektek. 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga 
nem tudja, mit mivel az ő u ra : hanem barátaim-
nak mondottalak titeket, mert mindent, a mit hal-
lottam Atyámtól, megjelentettem nektek.» (Jo. 15. 13. 
et sqq.) 

Ezen szentírási helyek megértését nagyban elő-
mozdítják a szent atyák nyilatkozatai. A sok közül 
legyen szabad szent Ágostont idézni : «Mily nagy 
megtiszteltetés! Mivel a szolga nem lehet jó, hacsak 
urának parancsait nem teljesíti, azért azt akarta, 
hogy abból ismerjék meg barátait, a miből a szolgák 
jósága bizonyítható.. . Ekkép a «barát» nevét ren-
delte, hogy a szolgáét eltörölje, nem úgy, hogy ez 
egyben mindkettő megmaradjon, hanem az egyiknek 
megszűntével a másik következzék be.» (In Joan, 
tract. 85.) 

Hogy a szeretet nem egyéb, mint az embernek 
Istennel való barátsága, ezt tanítja a teologusok 
hosszú sora. így nyilatkozik szent Tamás (2. 2. q. 23.), 
Suarez (De car. disp. 3. s. 2.), Ripalda (De car. disp. 
30.) s sok újabb dogmatikus és moralista. 

De ezt kívánja a józan ész is. Mert ha lehet-
séges az, a mint láttuk, hogy az Isten és ember 
között jóakaratú viszony álljon fönn, lehetséges a 
barátság is. Hisz' a barátság csak ezen viszony neve. 

Már pedig saját, egyéni tapasztalatunk eléggé bizonyít 
ezen jóakaratú viszony mellett, tehát az élet igazolja 
ezt a tételt is. 

E tétel nyomán számtalan kérdés támad, a 
melytől e szűk értekezésben sem tekinthetünk el. 
így pl. hogyan teszi az Isten a lelket méltóvá saját 
barátságára? Már a természeti rendben van bizonyos 
barátság az Isten és az ember között, de ez nincs 
tekintettel az ember végcéljára s magán viseli a 
tökéletlenség bélyegét. Az Isten tehát előbb megadja 
az embernek a tökéletesedés lehetőségét: kegyelmé-
vel fölemeli a természetfölötti rendbe s ez által az 
embert szeretetreméltóvá teszi. Ez által a kegyelmi 
élet által kezdődik a tökéletes baráti viszony Isten 
és az ember között. 

Más, kissé fogósabb ellenvetést hoznak föl e tétel 
ellenei, mikor azt állítják, hogy az Isten, mikor az 
embert szereti, a saját dicsőségét keresi, tehát minket 
nem szeret önzetlen szeretettel, hanem akkor is 
maga magát, a saját javát tartja szem előtt. Tehát 
önző. 

Erre a következőkben felelünk meg: 
1. Az Istent, a kit az értelmes teremtmény meg-

ismer, természetszerűleg szeretnie is kell. Mivel pedig 
minden azért van teremtve, hogy az Isten dicsőségét 
szolgálja, az értelmes ember sem vonhatja ki magát 
ezen kötelezettség alól, a mi az embernek tulajdon-
képen természetszerű kötelessége. Az ember tehát, a 
ki a legfőbb Lényt megismerte és szereti is, az Isten 
dicsőségét ezen tény behatása alatt természettől fogva 
fogja keresmi és előmozdítani. E kettőt egymástól 
elválasztani a legnagyobb képtelenségek közé tar-
tozik. 

2. Az Isten irántunk való jósága önzés nélküli. 
A jóságos Mindenható semmiféle legcsekélyebb hasznot 
sem várhat tőlünk s tökéletesebb sem lehet a mi 
behatásunk alatt. S mindemellett javunkat, boldog-
ságunkat akarja. Jósága tett minket boldogsága része-
sévé, a mennyország örökösévé. Szeret minket, mivel 
szereti a maga jóságát, mint tökéletességét s okvet-
lenül akarnia kell, hogy mások is ennek részeseivé 
legyenek; óhajtania kell, hogy mi minél tökéleteseb-
bek legyünk, a minek jutalma az örök boldogság és 
következménye : az ő dicsősége. 

3. Az isteni dicsőség és a mi boldogságunk egy 
és ugyanaz a dolog, csak más és más szempontból 
tekintve. Ha a mi javunkat tesszük vizsgálat tár-
gyává: akkor boldogság; ha az Isten szempontjából 
nézzük a dolgot : akkor az ő dicsősége. Ez a kettő 
tulaj donképen egy szoros, összefüggő s egymástól el 
sem választható dolog. így tehát ha a mi boldog-
ságunkat akarja, mint jóságánál fogva akarnia kell 
is, a saját dicsőségét is kívánja. S épen ezért rút 
hálátlansággal ér föl, Őt önzéssel vádolni, mikor 
annyit tett a mi boldogságunkért, hogy szebben 
megénekelni, jobban kifejezni aligha is lehetne, mint 
azt szent Tamás tette: 
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«Se nascens dedit socium, 
Conveseens in edulium, 
Se moriens in pretium, 
Se regnans dat in praemium.» 

(Brev. Rom. in off. vot. Euchar.) 

Az végül a kérdés, vájjon bizonyos lehet-e az 
ember az Isten barátságáról? Tévedésmentes bizo-
nyossága erről természetesen nem lehet, elégséges 
tehát a morális bizonyosság is. A ki ezek után szent 
János evangelista szerint: «ha az én parancsaimat 
megtartjátok, szeretetemben maradtok, a mint én is 
Atyám parancsait megtartottam és szeretetében ma-
radok» — a ki tehát Istent őszintén szeretni akarja 
és mindent megtesz, a mit ez a szeretet tőle meg-
kíván, hogy t. i. : óvakodik a halálos bűntől és a 
megszentelő malaszt állapotában él, azt bizonnyal 
szereti is. A ki megtartja parancsait, az biztosítja 
magának az Ö tényleges szeretetét. Az isteni barátság 
első sorban a megszentelő kegyelem állapotát kívánja 
meg, a mely gyökere s alapja és biztosítéka is. 
A kegyelem hiánya az Istennel való ellenségeskedés, 
a mely csak szükség esetén szüntethető meg a töké-
letes szeretet által, formaliter azonban és állandóan 
csakis szentségek fölvétele által. 

A tökéletes szeretet. A isteni szeretetet különböző 
szempontból tekintve, különbözőképen mondhatjuk 
tökéletesnek. A tökéletes szeretet általában véve a 
jóakarás, a benevolentia Isten iránt való szeretete. 
Számos theologus nem igen kívánja az éles meg-
különböztetést, hanem megelégszik a: mikor tökéletes 
a szeretet? kérdésre adott egyszerű felelettel. Szent 
Tamás is csupán a szeretet tárgyi (obiectiva) és ben-
sőséges, átható (intensiva perfectio) tökéletessége 
között tesz különbséget. (2. 2. q. 26. a. 7. et sq. Cf. 
Suarez: De Caritate disp. 1. sect. 4. n. 4.) Mások 
ismét, mint Pesch is, sok oldalról veszik szemügyre 
a szeretet tökéletességét, a minek az mindenesetre a 
legjobb oldala és egyedüli föladata, hogy kimerítse 
a kérdés egész lényegét. 

1. Fokilag (specifice) legfőbb a szeretet, mikor 
tárgya az Isten, még pedig mint maga a jóság, 
absolut tökéletesség. Ez a szeretet legtökéletesebb 
faja, a melyben az a lényeges, hogy az Istent, nem 
mint a mi boldogságunkat, mint jóságot, a mely 
minket tökéletesít, vagy nekünk jó, hanem elvonat-
koztatva minden egyéni érdektől, úgy a mint ön 
magában létezik, — ut in se est, szeretjük. Ez annyira 
fontos a szeretet tökéletességének lényegében, hogy 
ha ez hiányzik, nem többé szeretet, hanem remény 
csupán. 

2. Ertéklési szempontból (appretiative) akkor 
tökéletes a szeretet, ha az Istent cselekedeteinkben 
minden más teremtmény elé helyezzük. «Amare 
autem, mondja Hurter, aliquid appretiative, significat 
amare illud secundum iudicium aestimationemque 
intellectus de pretio obiectivo rei amatae . . . Quare 
si voluntas amando Deum creafuris theoretice et 

practice praefert secundum iudicium intellectus, qui 
indicat maiorem inesse Deo bonitatem, quam reliquis 
omnibus rebus, eius amor appretiative erit summus.» 
(Theol. dogm. comp. tom. III. n. 567, 1885.) Az érte-
lem értéklése szerint tehát elébe helyezzük az Istent 
minden egyéb teremtménynek, ha készek vagyunk 
inkább meghalni, mintsem az Istent s benne rejlő 
jóságot, tökéletességet, valamint az ezzel való egye-
sülésünket a teremtmények kedvéért elveszteni. 

Pesch szerint (Tom. VIII. n. 566.) van nem tevé-
keny tetszés (inefficax complacentia), a mely ugyan 
nem méltatlan az Istenhez, de közép helyet foglal 
el a tökéletes szeretet és az ellenséges viszony között. 
A szeretet fejlődésében ez az állapot nem kis sze-
repet játszik. A bűnös ember ugyanis előbb csak 
valamiféle tetszést érez lelkében, a mely nem tevé-
keny még, de hivatva van arra, hogy az ember 
értelmében az Isten jóságának, tökéletességének, 
egész nagyságának becsét, Ítéletét felkeltse, a melyet 
az akarat azután tevékenyen is követhet. Az észbeli 
Ítélet megtevésében tehát ez az első indító ok, a mely 
teljes szeretetté fejlik ki, mint a rügyből a bimbó 
s a virág. Gyönyörűen vázolja a tökéletes szeretet 
eme fejlődését, genesisét szent Ágoston az «Önvallo-
mások könyvében», a «Liber Confessionumban» (1. 7. 
e. 17.; 1. 8., 1. 9.). 

3. Érzelmileg bensőséges (intensive summa) az 
Isten iránt való szeretet, ha érzelmeinkben heveseb-
ben, erősebben, égőbben szeretjük az Istent, mint a 
többi teremtményeket. A szeretet bensősége, átható-
sága, intensitása az ember vonzalmának minősége, 
a mellyel a megkívánó hajlam hevesebben vonzódik 
tárgyához. Ennélfogva nem egyéb, mint «az akarat 
törekvése és erős vágya.» (Pesch.) A cselekvés haté-
konysága, intensitása nem mindig függ az értelem 
ítéletétől, hanem a legtöbbször az érzéki vágyódás 
tehetségétől és sok egyéb októl, a melyek alig esnek 
az akarat uralma alá. A mi érzéki tehetségeink az 
érzéki tárgyat jobban megkívánják s ép ezért heve-
sebben is vonzódunk az érzéki, mint az értelmi és 
láthatatlan tárgyakhoz. így történik meg aztán, hogy 
az érzéki fájdalom, a melyet eltűrni kénytelenek 
vagyunk, vagy az érzéki szeretet, a mely föllángol 
bennünk, sokkal érzékelhetőbb, mint a lelki fájdalom, 
vagy az Isten szeretete. Ez az utóbbi intensitas az 
ember testi dispositiójától s a vérmérséklettől igen 
befolyásolható. Ezért Hurter után (1. cit.) kétféle 
intensitást lehet megkülönböztetni: egy lényegest és 
tárgyit (essentialis et obiectiva), a mely cselekvésünk 
lényeges tökéletességében áll, a mikor minden lénye-
ges rész és követelmény föltalálható cselekedetünk-
ben; s egy esetlegest vagy egyénit (accidentalis et 
subiectiva), a mely nem egyéb, mint csupán érzelem, 
a melyet az érzéki vágyódásunk kelt föl bennünk, 
mikor hevesebben kívánja meg az érzéki tárgyat s 
nagyobb törekvéssel igyekszik birtokába venni s vele 
egyesülni. 
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4. A szeretet többé-kevésbbé tökéletes a szeretet-
tett időtartamának szempontjából, a mit igen szépen 
szent Tamás így fejez ki : «Ex parte diligentis Caritas 
est perfecta, quando diligit tantum, quantum potest. 
Quod quidem contingit tripliciter: uno modo sic, 
quod totum cor hominis actualiter semper feratur 
in Deum ; et haec est perfectio caritatis patriae, quae 
non est possibilis in hac vita, in qua impossibile 
est propter humanae vitae infirmitatem semper actu 
cogitare de Deo et moveri dilectione ad ipsum. Alio 
modo, ut homo Studium suuni deputet ad vacandum 
Deo et rebus divinis praetermissis aliis, nisi quantum 
nécessitas praesentis vitae requirit; et istaest perfectio 
caritatis, quae est possibilis in via, non tarnen commu-
nis omnibus habentibus caritatem. Tertio modo ita, 
quod habitualiter aliquis totum cor suum ponat in 
Deo, ita seil., quod nihil cogitet et velit, quod divi-
nae dilectioni sit contrarium : et haec est perfectio 
communis omnibus caritatem habentibus». (2. 2. q. 
24. a. 8.) A szeretetet tetteiben a bocsánatos bűn 
akadályozza; a halálos bűn pedig végkép eltörli, 
mivel az ember a halálos bűn állapotában épen 
ellenkező tárgy után vágyódik. 

5. A lélekben megmaradó, de nem működő álla-
potbeli (habitualis) szeretet is lehet többé-kevésbbé 
tökéletes a benne való megmaradás időtartamának 
szempontjából. Ez a megmaradás a bűnre való haj-
lam erősségétől függ. A ki erősen ellen tud állani a 
kísértéseknek, az biztosítja magának a szeretetet, 
a ki azonban könnyelmű a bűnös alkalmak és 
csábítások kerülésében, az a halálos bűn által könnyen 
megsemmisíti a szeretet állapotát. A bocsánatos bűn, 
mint fennen jeleztük, nem ellenkezik a habitualis 
szeretettel, mivel nem tör ép ellentétes tárgyra, csu-
pán gyakorlatát gátolja. (St. Thomas 2. 2. q. 44. a. 
4. ad 2.). 

6. Mivel a szeretet jót kíván, óhajt a szeretett-
nek, annál tökéletesebb leend, minél jobbat kíván 
neki. Akkor a legtökéletesebb, ha egyszerűen és 
lényegében (simpliciter et entitative) a legjobbat 
kívánja a Mindenhatónak, ű. m. a tiszteletet és a 
legfőbb dicsőséget, szent Ágoston mintájára: «Uram, 
Istenem annyira szeretlek Téged, hogy ha én lennék 
az Isten és Te Ágoston, óhajtanám, hogy én legyek 
Ágoston és te az Isten». Veszcly Géza. 

Hofbauer szent faelemen étele alkonyán. (xxi.> 
Az kétségtelen, hogy (Hofbauer atya) a jövőben 

rendszerét (ifjú jelöltjeivel szemben) megváltoztatni 
szándékozott, a mit következő esetből lehet követ-
keztetni: Egy alkalommal — nem tudom mi oknál 
fogva és a kongregáció melyik tagjával szemben — 
nagy megaláztatást rótt ki. Ezt a rendreutasítást 
egyik tanítványa és buzgó gyónófia, Madlener úr (sic), 
észrevette és fölöttébb elcsodálkozott Hofbauer atya 
szigorúsága fölött kongregációjának egyik áldozó-

papjával szemben. És (Madlener) bátorságot is vett 
magának és megkérdezte (a szent férfiút), mért nem 
kezeli hasonló szigorúsággal a többi gyónófiúkat és 
tanítványokat, kik iránt nagy szelídséget és jóságot 
tanúsít. «Ti többiek — felelte a szent férfiú — még 
nem vagytok egészen az enyéimek és rólatok nem 
tartozom oly szigorúan számot adni, mint arról, a ki 
nekem alattvalóm». A miből világosan következik, 
hogy a világban élt ifjú szerzetesi jelölteket is szi-
gorú fegyelem alá szándékozott Hofbauer atya idővel 
s megfelelő viszonyok között fogni. Miből folytatólag 
az következik, hogy szentünk rendes novitiatuson 
szándékozott rendi jelöltjeit átiskolázni és átvezetni.1 

Érdekes és tanulságos itt megtudni azt, hogy 
ilyen körülmények között szentünk az ő világban 
szerteszórva élt ifjú rendi jelöltjeit különösen mely 
lelki jóságok vagyis erények irányában igyekezett lelki 
training, régi szójárásunk szerint: lelki fegyelem alá 
vonni s az alatt megtartani. E tekintetben legújabb 
rendi történetirója a szent férfiúnak, a kortárs Paja-
lich följegyzései nyomán, így nyilatkozik: Ám, habár 
az Isten embere az ő ifjait akkor nagy gyengédséggel 
kezelte . . . és tőlük az erények hősi gyakorlását még 
nem követelte, mindazonáltal időről-időre már akkor 
oly erényeket és elveket idézett szemeik elé, melyek 
a kevélységgel és önzéssel állnak homlokegyenest 
ellentétben, hogy így azok az erények és elvek 
szivökben mély gyökereket verhessenek. A dicsvágy 
ellen ajkain szállóigévé vált a következő nyomós 
mondása: «Dicsérni csak gyermekeket és bolondokat 
szoktunk.»2 0 maga senkit sem szokott dicsérgetni 
az illető jelenlétében. Ha valakit megdicsért, ezt ő 
az illető távollétében tette, hogy a jelenlevőket a 
megdicsért követésére buzdítsa. Sokat beszélt nekik, 
oktatva őket az érzékek fölötti uralom szükséges-
ségéről.3 

így készítette elő Hofbauer szent Kelemen atya 
a rendi jelöltek lelki életét a kongregációnak Bécs-
ben és Ausztriában való meggyökereztetésére. Ha 
valaki, ő tudta jól, hogy az ő szerzetesrendjének, az 
ő teljes és következetes buzgó katholicizmusának 
befogadása a jozefinus államrendszer körébe a bü-
rokratáknak kemény dió vala. 

Senki a maga halálos ítéletét örömest nem irja 

1 Nach dem (a felhozott esethői kifolyólag) scheint er 
(P. Hofbauer) die Absicht gehabt zu haben, mit den jungen 
Leuten, die er angeeifert und zu braven Christen gemacht 
hatte, das Noviziat wohl einzurichten, und im Noviziate 
hätte er sie dann in den Tugenden, im innerlichen und 
klösterlichen Leben fest begründet, um aus ihnen wahre 
Ordensleute zu bilden. Pajalich után Innerkofler, 385. 1. 

2 «Man lobt nur Kinder und Narren.» 
3 Ausserdem wiederholte er gelegentlich verschiedene 

andere Wahrheiten und Grundsätze, die ein jeder ausüben 
müsse , . . . besonders, wenn er ein Ordensmann werden 
wollte. Innerkofler, 785—7.1. Tehát Hofbauer atyának szerzetes-
rendi pedagógiája a szerzetesi tökéletességet egyetemesen 
kötelező emberi és keresztényi kiválóságra fektette. 
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alá. Már pedig Hofbauer atya római katholikus s apos-
toli katholicizmusának befogadása a jozefinus osztrák 
államháztartás keretébe bizony a jozefinizmus részé-
ről nem volt egyéb, mint a maga halálos Ítéletének 
megfogalmazása és aláírása. Azért is húzódott és késett 
Liguori szent Alfonz szerzetesrendjének, a szentséges 
szent Megváltóról nevezett kongregációnak császári 
elismerése és befogadása Bécsben oly sokáig. 

Ez alatt szentünk nem csupán a rendi jelölteket 
készítette elő az Istenbe vetett rendíthetetlen hittel 
és bizalommal várt állami receptio esetére; lelke 
más tekintetben is előre igyekezett rendezni az ő 
nébóhegyi állapotából a rend bevonulását az «Ígéret 
földjé»-re. Nem egyszer, többször említette Pajalich 
és mások előtt : «Ha — úgymond — a kongregációt 
befogadják, P. Starkot Svájcba küldöm, mert elöl-
járóságra még nem alkalmas». Akkor azután ő 
Passerai atyát fogja Bécsbe hívni, a ki igazán szent 
férfiú és derék lelkivezér. És, teszi hozzá Pajalich, 
nem szűnt meg róla beszélni. Midőn egyszer — így 
folytatja Pajalich az elbeszélés fonalát — Hofbauer 
atyával a Mariastiegen nevű templom (fentebb ismer-
tettük) mellé jöttem, ezt mondta nekem: «Ez itt a mi 
templomunk leszen» és ujjával balról egy utcára 
mutatott, mely a templom felé vi t t . . . Azt, hogy mi-
kor mondta ezt nekem Hofbauer atya — a kérő-
levélnek a császárhoz való beadása után-e, vagy 
előtte (az mindegy), tény, hogy ő ezt előrelátta.1 

A szellemiek mellett szentünk sajátságos, a szen-
teket jellemző gyermekded módon igyekezett a jö-
vendő bécsi rendház anyagi ügyeit is előkészíteni. 
Pajalich beszéli, hogy ő szentünket soha, de soha, 
sem reggel, sem délben, kávét inni nem látta. S mégis 
szobájában egyszer annyi kávét és cukrot látóit egy 
szekrény fiókjában fölhalmozva, hogy csodálkozását 
el nem fojthatta. A jótevők adakozták össze — a 
leendő zárda számára.2 

Világos mindebből az, hogy szentünk az ő nébó-
hegyi ideje alatt már nem egészen puszta földi életet 
élt, hanem részben, legalább is olykor-olykor, már 
átlépett az átszellemültség látnoki pillanataiba, a mikor 
aztán olyanokat tett s illetve mondott, a mikből 
szinte kézzelfoghatóan tűnik ki az, hogy szentünket 
Isten a halál utáni megdicsőülés glóriájának előre-
vetett sugaraival tüntette ki. Két dologra nézve vilá-
gosította föl őt az Úristen rendkívüli nagy kegyelme. 
Első az, hogy kongregációja, minden, de minden, 
úgyszólván emberfölötti nehézség dacára, Ausztriában 

1 Innerkofler, 386. 1. 
2 Nun geschah es, dasz ich — irja Pajalich — mich 

einmal allein bei ihm befand. Da liesz er mich auf den un-
teren, breiteren Teil seines Kastens steigen und nach Öffnung 
der Türe des oberen Teiles, legte ich auf dem inneren 
Gestelle die Zucker- und Kaffeepakete, die er aus einem 
anderen Kasten seines Zimmers nahm und mir reichte, in 
Ordnung. Und während wir dies taten, sagte er zu mir : «Das 
alles wird für unsere Mitbrüder zu Mariastiegen sein». Inner-
kofler, 786. 1. 

befogadást és csaknem rohamos elterjedést fog 
nyerni. A második az, hogy mindez csak az ő halála 
után fog bekövetkezni. 

Ember volt s ember maradt ő is állandóan s 
azért senki sem csodálhatja, ha egy alkalommal, 
midőn egy Orsolya-rendi apáca azért gratulált neki, 
mert kongregációja nemsokára el lesz ismerve, ő 
nem minden fájdalomérzet nélkül így sóhajtott föl: 
«En azt már nem fogom megélni». Az emberek 
csodálkoztak, mikor az ilyesmit hallották. 

Az 1820-ik év elején (szentünk halálának az éve) 
még semmi nyoma sem mutatkozott a császári jóvá-
hagyás készülésének vagy közeledésének, mindazon-
által minden jóembere szentünknek telve volt 
reménnyel. Még az egyetemen is, írja Innerkofler, 
néhány professzor, ú. m. Ackermann és Ziegler, 
ebben az irányban igyekeztek hatni. 0 maga is 
mindig határozottan előrehirdette a befogadást. 
Sokáig már nem is késhetett. Hofbauer atyának 1819. 
év második felében, mikor mindezek történének, a 
mint Pajalich említi, némi csekély nyoma mutatko-
zott a gyengélkedésnek; de halálára senki se mert 
gondolni. Mindenki azt hitte, hogy azt Isten meg nem 
engedheti, hiszen ő a rend megalapításának leg-
alább kezdetére annyira szükséges tényezőnek látszott. 

Ám szentünk nem így gondolkodott. Jobbra-
balra szórta a jövendőléseket, hogy de bizony ő a 
kongregáció császári befogadását nem fogja megélni. 
Veithnek ezt mondotta: «A míg én élek, semmi sem 
fog történni ; mihelyt meghaltam, kollégium lesz föl-
állítva elég számban». Mater Jakoba előtt így nyilat-
kozott: «Előbb nekem meg kell halnom, csak akkor 
fog a kongregáció elterjedni». Mater Franciska 
Plaschke szórói-szóra ezt hallotta szentünk ajkairól : 
«Kongregációm befogadását Ausztriában ő felsége 
előbb nem fogja aláírni, csak ha én már meghaltam.» 
Rosalia Biringer következő szavairól szentünknek 
tett tanúságot: «Kongregációm Ausztriában be lesz 
fogadva és sok nemzet körében el fog terjedni, de 
csak az én halálom után.» Unkrechtsberg prépostnak 
szentünk így nyilatkozott e tekintetben : «Halálom 
után a kongregáció számára sok házat fognak föl-
állítani és fönntartani». 

Abbeli muló fájdalma fölött, hogy ő ezt a sikert 
és virágzást nem fogja megélni, győzött szentünk 
lelkében az Isten akaratában való teljes megnyugvás, 
és valami mennyei elő- és önérzet kezdett lelkén 
erőt venni, eltöltve azt földöntúli, emberfölötti örven-
dezéssel : «Nekem, — így vigasztalta az ő kedveseit, az 
ő reményeit, — nekem előbb meg kell halnom, de 
akkor a kongregáció el fog terjedni. Akkor én 
Istennél az enyéim javára sokkal többet fogok tehetni, 
mint most ez életben.»1 Más alkalommal így nyilat-
kozott, — halálát várva, sőt óhajtva,— alázatosságból, 
hogy a rend megerősítésével járó sok megtisztelést 

1 S u m m a r i u m , 1873. 327., 330. 11. 
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elkerülhesse, forrón kivánva : «Reám nézve nagy 
megtisztelés készül — most (azt elkerülendő) szeret-
nék meghalni». 

Alázatosságának forró kívánsága nemsokára be-
teljesedett. Breznay Béla dr. 

Adatok a nyitra-zobori kamalduliak törté-
netéhez. 

L 
A kamalduliak a legszigorúbb szerzetek egyike. 

Alapítójuk Ravennai szent Romuáld, bencés apát, ki 
1018-ban néhány társával a hetruriai hegyek közé 
vonult, a hol Maldolo gróftól kapta azt a helyet, 
melynek Campo di Maldolo volt a neve, innen nyer-
ték Camalduli elnevezésüket. Reverendájuk színe 
fehér, hosszú skapularéjuk is olyan, szakállt viseltek, 
külön-külön kis cellákban laktak, első időkben vasár-
napokat kivéve hússal nem táplálkoztak, később 
soha; a kántorbőjtök idején csak megsózott kenyér-
rel és vizzel éltek, a zsolozsma elvégzésére éjjel föl-
keltek. Részben tudománnyal, részben kézimunkával 
foglalkoztak; a silentium náluk örökös, kivéve, midőn 
heti tanácskozásra jönnek össze.1 

Ezeket a remetéket telepítette le a Nyitra mel-
letti Zobor hegyen Jáklin Balázs báró, nyitrai püs-
pök (1691—1695), akiknek hírét a Bécs mellett fekvő 
Möns coronae korona-hegyi kolostorból ismerte.2 

Zobor hegye Nyitra városától északra a hasonló-
nevű folyón túl mintegy száz méternyi távolságban 
kezd emelkedni. Egykoron legalsó területén is sűrű 
erdőkkel volt borítva, most azonban ezen a részen 
szép szőlőkertek és nyaralók pompáznak és csak a 
felső részen vannak sűrű tölgyerdők, melyek rész-
ben az esztergomi káptalan, részben a nyitrai püspök-
ség birtokát képezik. A püspökségi erdő közepett 
a várostól északnyugatra háromnegyed órai távolság-
ban feküsznek a hajdani kamalduliak kolostorának 
romjai, a mely helyen egyesek szerint egykor az 
első magyarországi bencéskolostor létezett. Kár, hogy 
az idő vasfoga elemésztette a régi szép templomot 
és a cellákat, most még épségben van az épület 
elülső s most is lakott része és részben a gazdasági 
épületek. 

A kolostort alapító elefánti Jáklin Balázs báró, 
nyitrai püspök és nagybátyja elefánti Jáklin Miklós 
báró birtokos 1691. június 28-án3 Nyitrán a követ-
kező, eredetijében latinul megfogalmazott okmányt 
állították ki : 

«Alulirott jelen irat erejénél fogva mindnyájok 
tudomására hozom, kiket illet: mivel a mindenható 
Isten különös gondviselése és bőkezűsége folytán 
ingóságaimban és javaimban bőséges áldást nyertem, 

1 Vascotti : História Eccl. I. 400. 1. — Dedek Crescens 
Lajos : Kolostorból kolostorba. Bpest, 1897. 23. 1. 

2 Vurum J. Episcopatus Nitr iensis . . . memoria. 387. 1. 
3 U. ott 388. 1. 

azért az isteni Eelség oly nagy jótéteményeiért nem 
akarván hálátlan lenni, eltökélt és készséges lélekkel el-
határoztam, és megállapodtam, az isteni Fölség tiszte-
letére és dicsőségére s lelkem üdvösségére, hogy Zobor 
hegyen a kamalduliak szent szerzetrendje javára 
Szent Ipoly kolostornak nemcsak alapításához, épí-
téséhez s befejezéséhez akarok hozzájárulni, hanem 
ugyanott ugyanazon szerzetbeli 12 rendtag részére 
méltóságos és tisztelendő Jaklin Balázs, nyitrai püs-
pök, legkedvesebb unokaöcsémmel egyenlő arányban 
örökös alapítványt tenni óhajtok. Az összes és egyes 
előrebocsátottak megtartására és mielőbbi véghez-
vitelére én és Jaklin Balázs nyitrai püspök kötelezzük 
és lekötjük magunkat, mindkét részről azon kifejezett 
föltétellel és fönntartott joggal, hogy egyikünk vagy 
másikunk elhalálozása esetén az, aki életben marad, 
ezen üdvös elhatározásunkat részint sajátjából, részint 
a másik fél javaiból végrehajtani törekedjék . . . és 
köteleztessék s ha bármelyik fél idővel ennek ellen-
mondana, azt visszavonná, avagy ha bekövetkeznék 
az az eset, hogy végrendeleti intézkedésében másként 
határozna, annak joghatálya ne legyen. Aminek 
nagyobb hiteléül, erősebb bizonyságául, ezen saját 
aláírásunkkal és pecsétünkkel ellátott levelünket ki-
adandónak határoztuk». 

Az alapítók bejelentették szándékukat Lipót 
királynak, a ki 1691 szeptember 5-én kelt megerősítő 
levelében igen elismerő hangon nyilatkozik a kamal-
duli-rend jó hírnevéről, buzgóságáról, ájtatos imáiról, 
melyek országától elháríthatják az ellenség vesze-
delmét s jobb ellátásuk céljából megengedi, hogy a 
pilisi apátság jövedelmei, melyek Joklin Balázs nyitrai 
püspök és főispán, királyi tanácsos és kancellár élve-
zeteiben voltak, minden birtokával és jogaival a rend 
javára fordíttassanak, hogy abból a 12 szerzetes tisz-
tességesen megélhessen.1 

Ugyanazon év december 18-án Széchenyi György 
esztergomi érsek és Magyarország prímása is bele-
egyezését adta, ami után a zárda épülni kezdett. 
Az építkezés elhúzódott 1695-ig, mert a kolostor nagy 
része emeletes épület volt, a templom elég tágas és 
a cellák száma is 18-ra emelkedett. 

A kamalduli kolostorok külső képe, mint álta-
lában az egyes szerzetesrendek házainak külseje, 
bizonyos hasonlatosságot tüntet föl. A zobori kolostor 
egykorú, a nyitrai gimnázium könyvtárában most is 
látható képe2 nagyon hasonlít a lengyelországi ma 
is létező ezüsthegyi kolostor képéhez.3 A zobori 
kolostor főépülete nyugat felé fordul, ez a rész eme-
letes; közepén a románstilű kapu, az emeleten 14, 
az oldalnyulásokon 9—9 ablak volt. A kapu egy 
tágas udvarba vezet, melynek hátsó részében, kelet 

1 U. ott 391. 1. 
2 A kép fölírása ez : Sacra Ere(mus Zoborien)sis in 

Hungaria ab Excellentissimo Domino Domino Blasio Jaklin 
de Elefánt Episcopo Nitriensi fundata Anno Christi 1690. 

3 Dedek : Ugyanott 49. 1. 
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felé, a hegyoldalban 7 8 méter magasságban emel-
kedett a díszes templom, melyhez 21 lépcső vezetett. 
A templom mellett kettős irányban (4—5) voltak a 
kis kerttel övezett jellegzetes kamalduli cellák. A fő-
épület U alakban épült; északi oldalán volt a nagy 
ebédlő (tanácsterem), mellette széles gazdasági udvar. 
Az egész épület kőfallal volt kerítve, melyen kívül 
valamivel lejebb a völgyben terült el a kettős halas-
tó (vagy 30 év óta a hulló falevelektől eltemetve), a 
virágos és veteményes kertek. 

Az egész épülettömeg legszebb része a díszes 
templom volt, romjaiban ma is kivehető, leírását 
megtaláljuk a szomszéd darázsi plébánia 1803. évi 
Canonica Yisitatiójában latinul, szabad fordítása 
ekképen szól:1 

A zobori fiókegyház fekvése, építése és föl-
szerelése. 

A templom igen szép és ízléses, a kolostori 
épülettől valamivel magasabb helyen építve, kelet és 
dél között, homlokzata észak felé néz. A talaj, amelyen 
építve van, természeténél fogva száraz, de mivel a 
vízvezeték többször átnedvesíti, néha nyirkos, de 
alapjában véve eddig semmi hibája nincs. Az egész 
különféle épületekkel van körülvéve, következőleg 
tűzvész esetére kellőképen biztosítva nincsen. Két 
sírboltja van, az egyikben egykor a kamalduli szer-
zetesek temetkeztek, az ezzel közlekedő másik sír-
boltban az Apponyi grófok családja; de mivel egy 
sem felel meg a törvény követelményeinek, senki 
sem temetkezik bennük. A zobori hivek részére a 
kolostor előtt más temető van, melyet még a szer-
zetesek áldottak meg, van benne pléhkereszt és 
temetkezés helyéül szolgál. 

A templom külső építése. 
E templom alapjában véve erős anyagból épült 

Jáklin Balázs püspök költségén, ezt bizonyítja a tem-
plom főbejárata fölött lévő cimer; 1095-ben épült, 
amint a templom homlokzata tanúsítja. Falai igen 
erősek, sehol sincsenek megtámasztva. Ugy a szentély-
ben, mint a hajóban ritka művű boltozat van, a 
templom szent József tiszteletére szenteltetett. Hármas 
ajtón lehet bejutni; a főkapu a homlokzaton van 
észak felé, az oldalajtók egyike kelet, másika nyugat 
felé, mindkettő a szentély és hajó között terül el. 
A dél felé eső kapu fölé van építve a torony, a 
talajtól a közepéig kőből épült, a többi része kemény 
fából készült a tetőig, az oldalak mindenütt lécekkel 
vannak zárva, teteje azonban régiségénél fogva annyira 
elkorhadt, hogyha minél előbb nem fogják újonnan 
befödni, a templom épületének, mellyel a legszoro-
sabban összefügg, súlyos károkat fog okozni, Két 
harang van benne, egyik körülbelül hat mázsás, a 
másik másfél mázsát nyom. A nagyobbik (a hivek 
állítása szerint) Nagy István esztergomi kanonok és 
themyocei fölszentelt püspök által nagycsütörtökön 

1 A da rázs i p l é b á n i a l evé l t á rábó l . 

szenteltetett, illetőleg áldatott meg 1777-ben. A kiseb-
bikről a nép semmit sem tud, mivel ez régebben 
létezett. A harangozás a tornyon belül földszintről 
történik. A templom csak megáldva van, mivel a 
fölszentelésnek semmi jelei sem találhatók; hat ablak 
díszíti. 

A templom belső fölszerelése. 
Emelt karzat, mint más templomokban, itt nincs, 

de a főoltár mögött van a díszes és kiváló asztalos-
és faragászati munkával díszített szerzetesi chorus. A pa-
dokban elfér 23 személy, a padok díszítése aranyozás. 
A chorusban van két kamalduli szerzetest ábrázoló 
szobor és képen festett feszület két angyalszobor 
között. Ezenkívül a chorushoz tartozik három állvány 
a zsolozsmavégzés céljára. 

A templom sekrestyéje kápolnaalakú, száraz és 
a ruha elhelyezésére igen alkalmas, az egész bol-
tozatos. Van benne három különféle alakú szekrény 
és két imazsámoly; el van látva kézmosásra szolgáló 
kőedénnyel, de a víztartó edénykéje hiányzik, két 
ablak világítja meg. 

Szószék a templomban nincs, de az evangélium 
oldalán fehér lepellel terített kis asztal van helyezve, 
innen mondatnak a szentbeszédek. 

A keresztelőkút fából készült, de mivel kereszt-
víz és szentelt olajok befogadására kevésbbé alkalmas, 
úgy a keresztelővíz, mint a szent olajok kettős kulcs, 
t. i. a sekrestye és szekrény kulcsa által elzárt szek-
rényben őriztetnek. 

A templomban nyolc oltár van. A főoltár szent 
József tiszteletére van szentelve, kinek szobra a középen 
áll, jobb kezével a kis Jézust, baljában pedig" virágzó 
liliomot tartva. Ezen oltár több szoborral és meste-
rileg készült angyalképekkel van díszítve. Alsó része 
és az oltár asztala fekete márványból készült, fehér 
és hamvas színű csikókkal. Efölött van elhelyezve a 
kiváló díszességű szentségház cherubokkal környezve. 
Ez és az oltár többi részei mind aranyozottak. Az 
asztal lapja megszenteltnek látszik abból, mert a szent-
ereklyék számára kis sírhelye van; mivel azonban 
erről bizonyíték nincsen, hordozható oltárral is van 
ellátva, rajta hat gyertya és a szükséges fölszerelés. 

Cserenyeij István dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
(VII.) 

Mint Voltaire, úgy Bousseau is több utat ismert, 
mely Istenhez vezet a célszerűségi bizonyítás útján 
kívül. A mit Aristoteles alapján az iskolás bölcselet 
hirdetett, azt a mozgás eredetére nézve Bousseau 
is vallja következő szép szavaiban: «A mindenség 
szabatos, egyenlő, állandó törvényeknek alávetett 
mozgásaiban semmit sem találunk azon szabadság-
ból, mely az ember s az állatok önkényes mozgá-
saiban mutatkozik. A világ tehát nem gondolható 
egy magától mozgó nagy állatnak, mozgásainak van 
bizonyos kívüle fekvő oka, melyet észre nem veszek : 
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de belső meggyőződésem oly érezhetővé teszi ezen 
okot, hogy nem láthatom keringeni a Napot, a nélkül, 
hogy ne képzelnék valami erőt, mely azt haj t ja ; s 
ha a Föld forog, érezni gondolom a kezet, mely azt 
forgatja».1 

«Mennyivel jöttem előbbre, ha meg kell enged-
nem bizonyos egyetemes törvények létezését, melyek-
nek lényeges vonatkozását az anyagra nem tapasz-
talom? Ezen törvényeknek hát, melyek nem lehet-
nek valódi lények, van valami előttem ismeretlen 
alapjuk. Tapasztalat és vizsgálat megismertették 
velünk a mozgás törvényeit; ezen törvények, a nélkül, 
hogy az okot fölfedeznék, határozzák meg az oko-
zatot s így nem elegendők a világ rendszerének s a 
mindenség folyásának megmagyarázására. Descartes 
kockákból csinálta össze az eget és földet; de ezen 
kockáknak az első mozgást megadnia s körből futó 
erejét megindítania csak egy gördítő mozgás segít-
ségével lehetett». 

«A mozgás első okai nincsenek az anyagban ; 
ez elfogadja és közli, de nem teremti a mozgást. 
Minél tovább vizsgálom a természet együvéműködő 
erőinek hatását és visszahatását, annál inkább meg-
győződöm, hogy — okozatból okozathoz — utoljára 
mint utolsó okhoz mégis bizonyos akarathoz emel-
kedünk; mert föltenni, hogy a végtelenig menjünk 
egy októl a másikhoz, annyit tesz, mint semmit föl 
nem tenni. Szóval, minden mozgás, mely nem hoza-
tott elő más mozgás által, csak önkényes, akart 
cselekvényből származhatik ; a lelketlen testek csupán 
mozogva hathatnak, akarat nélkül pedig nem létez-
het valódi cselekvény. Ez im első elvem. Hiszem, 
hogy egy akarat mozgatja a mindenséget s lelke-
síti a természetet. Ez im első hitpontom vagy hitem 
első ágazata».2 

Hogy Rousseau a világ nagy mozgatóját és 
rendezetőjét Istennek nevezi és hogy mily tulajdon-
ságokkal ruházza föl Istent, előbb láttuk. Voltaire 
is meghódol Isten előtt, a világ hatalmas Mesteré-
nek, Mérnökének, Művészének nevezi őt és bizo-
nyítja, hogy csak egy Isten van s ez az egy Isten 
örök, a jóknak jutalmazója, a gonoszoknak bünte-
tője, tiszta és jóságos szellem. 

Az, a mit Isten létéről mondottunk, írja Rousseau, 
nem foglal magában semmit, a mi az okoskodás 
törvényeivel vagy a tapasztalattal ellenkezik, holott 
az istentagadó materializmus tele van képtelen 
ellentmondásokkal.3 

S Voltaire szerint is abban a rendszerben, mely 
elismeri Istennek létezését, semmi ellentmondás nem 
foglaltatik; «minden más rendszerben pedig kép-
telenségeket kell lenyelnünk».— «dans tousles autres 
systèmes, on a des absurdités à dévorez».4 

1 Rousseau, Hitvallomása, 29. 1. 
2 U. o. 30. 1. 
3 I. m. 
4 Voltaire, Philosophie de Newton, i. h. 35. 1. 

A bölcselet, mondja Voltaire, nyilvánvalóan ki-
mutatja, hogy van Isten. «La philosophie nous 
montre bien qu'il y a un Dieu».1 Kimutatta azt az 
ókori bölcselet, a középkori s mint látjuk, az újkori 
is. A filozófia Machiavelli előtt, az ő idejében, utána 
is hirdette Isten létét. Mily elszigetelten áll tehát a 
fiórenci titkár a maga atheizmusával I 

Ha tényleg őszinte tanácsadója volt a fejede-
lemnek. vájjon nem kellett-e, hogy eszébe jusson 
a gondolat: miképen áll meg majd a fejedelem, 
gaztetteivel terhelve, Isten itélő széke előtt? Vagy 
ha csak szemernyi komolyság is lett volna benne, 
nem nyugtalanította volna-e lelkiismerete, hogy mi-
képen ad majd ő maga számot Isten előtt azért a 
sok gyilkos tanácsért, melyekkel a fejedelmeket 
vérengzésre és rablásra bátorítja ? 

A fiórenci titkárban nem látok semmi gondolat-
beli mélységet és semmiféle természetes jóságot. 
Csak cinizmust és igen szűk látókört. 

5. Machiavellinek atheus állama. Fönnállhat-e 
állam, mely csupa istentagadókból áll. Voltaive véle-
ménye. Aqu. szent Tamás. 

Bírálatunkban mostanáig is elmentünk az enge-
dékenység legvégső határáig. Ragaszkodunk az enge-
dékenységhez most is és ezt mondjuk: lehet, hogy 
Machiavelli elméje a nagy mindenség elmélődő 
szemléletéhez nem volt hozzászokva, esze a végső 
okok kutatásában nem volt gyakorlott. Mondjuk, 
hogy az ő kizárólagos kutatási terét az emberi tár-
sadalom viszonyai képezték s azért talán e téren 
adja lángelméjének bizonyítékait. 

De lássuk csak, hogy vagyunk vele ezen a külö-
nös téren? 

Azt bárki megengedi, hogy egy machiavellista 
meggyőződésű fejedelem mellett a társadalom ideig-
óráig ahogy-úgy fönnállhat. Oly erős kapcsok fűzik 
az embereket egymáshoz, hogy máról-holnapra a 
legnagyobb fenevad sem képes azokat széjjelszaggatni. 
Ám minden mélyebb értelem előtt azonnal meg-
jelenik a további kérdés: tarthat-e ez így örökké? 
Fönnállhat-e a társadalom hosszabb időre is a 
Machiavelli-féle haramia-rendszer mellett, melynek 
alapja az amoralizmus és az istentagadás? 

Oktassa ki a machiavellistákat erről a kérdésről 
is Voltaire, a kinek éleselméjűségét bizonyára ők is 
elismerik. «Az egy igazságos Istennek létezése, írja 
Voltaire, s az erkölcstannak alapelvei a világ összes 
nemzeteinek szellemi közkincsét képezik. A föld-
gömböt ezerszer forgatták föl s e két alapigazság 
mégis változatlan maradt. Ezen elvek az emberi nem 
fönnmaradásának szükséges alapföltételei. Vegyétek 
el az emberektől a büntető és jutalmazó Istenben 
való hitet és Sulla és Marius kéjelegve fürödnek 
polgártársaik vérében; Augustus, Antonius, Lepidus 
túltesznek Sulla pusztításain is, Nero hidegvérrel el-

1 U. o. 
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rendeli édesanyjának meggyilkolását. Ismeretes, hogy 
ez időben az egy igaz boszuló Istenben való hit 
kiveszett a rómaiak lelkéből ; az atheizmus uralomra 
került; és nem volna nehéz bebizonyítani a történe-
lemből, hogy az atheizmus sokszor annyi rosszat 
okozhat, mint a legbarbárabb tévhit».1 

Jehlicska Ferenc dr. 

"Egyházi L o n d o n . Az angol nemzet szellemi különlegessége 
világ- tudvalevőleg abban áll, hogy a legtöhb visszatérés a 
. , a katholikus vallásra a protestantizmusból Angolország-

' ban történik. A legutóbbi öt évről Írországi lapok, püs-
pöki hatóságoknál szerzett adatok alapján, a következő 
érdekes és tanulságos jelentést közölték e napokban az 
angol konverziókról. 

Visszatért a katholikus anyaszentegyházba öt év 
alatt 572 lelkész az episkopális anglikán egyházból, 22 
lelkész a skót episkopális egyházból, 12 lelkész a 
nonconformista (nem állami episkopális) dissidens fele-
kezetek köréből. Ugyanezen idő alatt katholikus hitval-
lást tett az angol főnemesség köréből 29 férfi és 53 nő; 
az angol nemesség (gentry) a konvertiták sorába öt év 
alatt 432 tagot állított, míg az angol állam magasrangú 
alkalmazottjai körébőlöt év alatt 63 hagyta el a protes-
tantizmust és tért vissza a katholikus egyház kebelébe. 
Az angol hadsereg szárazföldi része 306 tisztet állított 
öt év alatt a konvertiták sorába, míg a tengerészet 
ugyanezen idő alatt 63 tiszti rangú emberrel szerepel a 
katholikus vallásra való visszatérésben. Akadémiai, 
főiskolai fokozatban levő ember ezeren felül szakított a 
protestantizmussal, s tette le a katholikus hitvallást. 
Köztük Oxford maga 586 személlyel szerepel.2 Az angol 
konvertiták sorából 612-en léptek papi pályára s 100-an 
léptek be a Jézus társaságába:3 

* 

B e r l i n . A vallástalan erkölcs elfajultságának leg-
újabb terméke. — Azt mondják, az erkölcsök s általá-
ban a kultúra nem függ a kultusztól, vagyis a vallás-
tól. Az emberiség egész történelme az ellenkezőről 
tanúskodik. Míg vallásos hit és meggyőződés Istenről, 
mint legfőbb törvényhozóról és bíróról volt uralkodó a 
magán és közéletben, a görög és római nép az ókorban 
szakadatlanul emelkedőben volt. Mihelyt erkölcseiben 
a vallási féket ez a két nép magáról letépte, görög és 
római nép egyaránt «megdőlt és rabigába görbedt». De 
nem kell ily messzire menni. Előttünk áll a francia 
nemzet. Mig ez a nemzet arra volt büszke, hogy tettei-
ben Isten végzéseit hajtja végre (gesta Dei per Francos), 
addig ez a nemzet is emelkedőben volt fel egész az 
európai népek körében való vezérségig. A mint romlani 
kezdett a francia társadalom vallásossága, romlásnak 
indult vele a nemzet és állam is, úgy hogy most, az 
istentelenség nyílt uralmának idejében, már világra-

1 Volaire , O e v r e s c o m p l è t e s , T. 41. p. 103. 
2 Mikor fog a leendő debreceni egyetem ennyi graduált konver-

titát szolgáltatni a katholikus anyaszentegyháznak ? ! (Nálunk nem 
kutatnak, csak lármáznak ; nincs is konvertita. Szerk.) 

3 Magyar protestáns atyánkfiai mikor veszik észre az angol nem-
zet lelki életének a kath. egyházba való visszatérésekben nyilvánuló 
sajátságát s mikor kezdenek a dolog fölött gondolkodni?! 

szólóvá vált a francia nemzetnek végzetességbe merülő 
pusztulása. 

Minél tökéletesebb a vallásosság, annál tökélete-
sebb erényeket terein egyesekben úgy, mint egész nemze-
tekben. Bizonyíték erre nézve a keresztény vallás. A tudo-
mány már egész könyvtárt írt össze arról, hogy mit 
köszönhet az emberiség a keresztény vallásnak erkölcsi 
tekintetben. 

A világtörténelemnek evvel az egyetemes nagy 
tényével szemben ott áll szintén mint megdönthetetlen 
tény az, hogy a vallástalanság — valóságos és egye-
temes melegágya az erkölcstelenségnek. Minél féktele-
nebb a vallástalanság, annál nagyobb pusztítást visz 
véghez az erkölcsökben. Jól mondja a német : «Hochmut 
kommt vor dem Fall.» A nemzetek bukása az Isten 
ellen való felfuvalkodásból és tusakodásból, vagyis a 
vallástalanságból indul ki. A mai protestáns német 
császárság alatt Németország elérte a hatalom és befo-
lyás tetőpontját. Ez a siker elkapatottá tette az embe-
reket. A német protestáns tudósok például, ritka kivé-
tellel, «Voraussetzungslosigkeit» címén háttérbe igye-
keznek szorítani a vallást. A tudósok példáját követi a 
társadalom s majd ebben, majd abban az irányban 
lerázni igyekszik magáról a tiszta és becsületes erköl-
csök éltetőjének, a vallásnak befolyását, vagyis a német 
társadalom életében kezd vallástalan lenni. Nosza nyom-
ban követi az elvallástalanodást az erkölcsi elfajulás — 
oly alakban, a mely talán még a pogány népek köré-
ben sem volt állítólagos finomultságával (Schönheits-
kultus a neve) ismeretes. 

A «meztelenség páholyai»-róI kell említést tennünk. 
Itt Berlinben tudvalevőleg volt egy arisztokratikus faj-
talan szövetség. «Aristokratische Nudo-Natio-Allianz» 
volt a neve. Ebből nem következik az, mintha csak 
arisztokráciája Poroszországnak volna erkölcsileg meg-
mételyezve. Szó sincs róla. Az erkölcsi elfajulás nem 
puszta arisztokratikus baj Poroszországban, hanem ál-
talános, egészen bepolgárosodott közromlás kezd lenni. 
Ismeretesek azok a parlamenti viták, melyek a berlini 
«meztelenség páholyai»-nak és «Schönheitsabendjei»-
nek üzelmeire egyidőre féket vetettek. Egyidőre mon-
dom, mert a baj újra felütötte a fejét. 

A fentnevezett «A. N. N. Allianz» megszűnt ugyan, 
de alakult helyette egy más szövetség, a melyben ve-
gyesen az intellektuel és polgári elem uralkodik s mely 
örökségül kapta a feloszlott «A. N. N. A.» vagyonát. 
Neve az új fajtalan szövetségnek «Loge des Aufsteigen-
den Lebens» (vagy rövidítve: «L. D. A. L.) A páholy 
szó rikítóan elárulja a szövetség rokonságát és össze-
köttetését a szabadkőművességgel. Azt mondják, hogy 
a «felemelkedő élet páholya» már egész Németországban 
el van terjedve, vagyis tagjai vannak egész Németország 
területén, sőt befolyása már Ausztria-Magyarország te-
rületére is beszivárgott. Ez a páholynak nevezett szö-
vetség a vidékeken «Gau» név alatt fiók-páholyokat 
szokott felállítani. 

De mi a célja az egész fészkelődésnek ? Azt mond-
ják a világ szemébe port hányva, hogy — tisztán 
«aestlietikai», szépségkultusz. Meztelen éjjeli összejöve-
telek és «szépségkultusz» —hogy illik ez a kettő össze? 
A berlini páholynak egyébiránt f. é. február 23-án ösz-
szesen 450 tagja volt a következő társadalmi tarka-
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barka, tehát igen gyanús összeállításban : kereskedő 97, 
kézmíves 59, állami és városi hivatalnok 5(5, építészek, 
mérnökök, technikusok 48, főtanitók és tanítók 47, 
Studenten 32, magánhivatalnok 29, gyáros 12, orvos 8, 
főhadnagy és más rangú katona 7, író és szerkesztő 7, 
főiskolai hallgató 5, pincér és kapus 4, állás jelzése 
nélkül 4, magánzó 3, könyvkereskedő 3, Freiherr und 
Baron 2, íéstőművész 2, professzor és direktor 2, ve-
gyész 2, kormánytanácsos 2, női önálló tag 9, ugyan-
annyi feleség. Mit keres ez a vegyes társaság, éjjel, 
meztelenül együtt? Nem nehéz első hallásra eltalálni. 

Nevezetes a meztelenségnek ennél a szövetségénél 
az, hogy tagja nem lehet se zsidó, se szláv, csak német, 
«nur deutschfühlende Deutsche». 

Szóval, világraszóló új bizonyíték kerül ismét elénk 
a mellett a régi, szakadatlanul folyó tény mellett, hogy 
a vallástalanság nyomában támad és bokrosodik el 
mindenült az erkölcsi elfajulás, egyesek és nemzetek 
elzüllése és pusztulása. 

* 

Róma. X. Pius pápa apostoli levele a kath. egyház 
püspökeihez a portugált szeparációról — május hó 29-én 
jelent meg az «Osservatore Romano»-ban. Rövid tar-
talma e nevezetes pápai nyilatkozatnak a következő : 

A pápa mély fájdalmát nyilvánítja az egyház ellen 
Portugáliában elkövetett merénylet fölött. Alig kiál-
tották ki a köztársasági államformát, az ideiglenes kor-
mány azonnal egyházellenes intézkedéseket kezdett tenni : 
erőszakkal feloszlatta a szerzetesrendeket, megszüntette 
az egyházi ünnepeket, eltörölte a köteles esküt, tilalom 
alá vetette az iskolákban a vallásoktatást, kimondotta 
elvül a házasság felbontását, önkényesen megfosztotta a 
a portói és bejai püspököket állásuktól. 

Ezekkel az ellenséges cselekedetekkel szemben az 
apostoli szentszék a béketűrés utján maradt s tartóz-
kodott a portugáli kormánnyal szemben minden ellen-
séges magatartástól. Most ez a kormány vallásellenes 
tetteit az állam és az egyház szétszakításáról szóló 
törvényével betetőzte. Most már tehát a pápa tovább 
nem hallgathat, hanem köteles ennek a törvénynek 
enormitását az egész keresztény világ tudomására adni. 

Következik a nevezett törvény részletes bírálata. 
Elsőben is a portugáli törvény kimondotta az Istentől 
való elszakadást s eltaszította magától a katholikus 
vallást, melyet a portugáli nép csaknem a maga teljes 
egészében követ s mely az országra annyi dicsőséget 
hozott. 

Bár az állami hatalom elvált az egyháztól, mégis, 
minden logikai következetesség ellenére, nem hagyja 
szabadon menni az egyházat a maga utján, a melyet a 
polgári közszabadság elvei biztosítanak, hanem ellen-
kezőleg, béklyókba veri az egyház szabadságát minden 
nyomon, úgy hogy ez az egész törvényhozás nem elválás 
az egyháztól, hanem tekintve az egyház anyagi javait 
és érdekeit, azoknak valóságos elrablása, tekintve más-
részről az egyházra bizott szellemi javakat, azoknak 
teljes zsarnoki elnyomása. 

A mi az anyagiakat illeti, az állam ezzel a törvény-
nyel mindent eltulajdonít, a mivel az egyház eddig bírt, 
s a jövőre nézve lehetetlenné teszi az egyháznak, hogy 
bármit is tulajdonul szerezhessen. Súlyos helyzet az 
egyházra nézve kétségtelenül. De még súlyosabb az, 

a mi az egyházat a lelkiek terén éri. Az egyház Istentől 
felállított hierarchiáját a szeparáció törvénye el nem 
ismeri s annak a vallás gyakorlására semmi befolyást 
sem enged, mert e tekintetben mindent az ú. n. «jóté-
konysági egyesületek»-re biz, a melyek teljesen az 
államtól függnek. A papság ezeknek az ú. n. jótékony-
sági egyesületeknek s a közvetetleniil fölöttük álló ú. n. 
plébániai juntáknak még csak tagja sem lehet. 

A civilizált népek eljárásával ellentétben az új por-
tugáli törvény súlyos büntetések terhe alatt tiltja az 
egyházi hatóság intézkedéseinek sajtó utján vagy a 
templomokban élőszóval való kihirdetését és terjesz-
tését — a kormány engedelme nélkül, — tiltja továbbá 
minden vallási jelvény használatát, még a magán épü-
leteken is. Ezenfelül a papság szellemének megrontására 
és annak az egyházi hatóság és törvények elleni fella-
zítására az új törvény a coelibatus megszegését nemcsak 
megengedi, de söt kedvezményekben is részesíti. Nem 
legutolsó és nem legcsekélyebb merénylete a portugáli 
új törvénynek az az igyekezete, hogy a papságnak és a 
híveknek az egyház fejével, a római pápával való" köz-
lekedése lehetetlenné legyen téve. 

Mindezeknél az okoknál fogva a pápa kárhoztatja 
a portugáli törvényt és mindabban, a miben az egy-
ház érinthetetlen jogai ellen vét, semmiseknek jelenti 
ki, vagyis : oportet Deo magis obedire, quam hominibus. 

Az enciklika dicsérettel záródik a portugáli püs-
pökök és papság iránt, kik nem félve az üldözésektől, 
melyek rájuk várnak, nyiltan visszautasították a jog-
talan törvényt és késznek nyilatkoztak minden szenve-
désre a vallás érdekében. Egyetértést egymás között 
s ragaszkodást az apostoli szentszékhez köt végül a 
szentatya a portugáli papság szivére. —ij —la. 

T á j k é p e k ' VII. Rajzolja: Mester. 

A kicsapolt diákok. Az ország több iskolájából 
sűrű egymásutánban érkeznek a hirek, hogy diákokat 
csaptak ki. Vagy csendesen eltávolították őket. 

Az ilyen hírekre következik a kórusban való 
jajgatás. Az újságok lármája. Nem megdöbbenése. 
Oh nem! Megbotránkozása. Es csodálatos! A sajtó 
ítélete csaknem mindig az, hogy e szomorú jelensé-
geknek okai — az iskola. És különösen a szerzetes 
professzorok. A kik nem ismerik az életet. Ezt a 
modern életet. Ezt a szabadság felé törő XX. századot. 

Nincs más oka. Nincs másról szó. Hallgatnak a 
családokról, akár a dinnye a fűben. Hallgatnak 
minden másról. Talán épen arról az újságról vagy 
színházról, melyből az ifjúság nagy része mohón 
szítta a pusztulás, a züllés mérges elemeit. Azt és 
azokat, mik szenvedélyüket időnek előtte felkorbá-
csolták. A mik fehér lelküket bepiszkolják, képzel-
müket megrontják, akaratukat teljesen tönkre teszik. 
Azokról az okokról hallgatnak épen, mint a csukák 
a vízben. . . melyek az ifjút a hajótörésig kergették. 

Nagyváradon egy gimnázista itt le nem írható 
módon gyalázza meg nyilvánosan, az osztályban, a 
március tizenötödikének megszentelt jelvényét. Ez 
az ifjú elvesztette a legelemibb történeti érzékét. 
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Még azt az erkölcsi érzéket is kipusztította a mi 
társadalmunkba lepárolt kozmopolitizmus, a mivel 
mások érzelmeinek, meggyőződésének tartozik. 

Mit tegyen az ilyen ifjúval az iskola? 
Más városban tüntetve megy az ifjúság egy csa-

patja, töredéke oly helyekre, a hol valamire való 
felnőtt ember is szégyel belépni. És tettükkel kihívóan 
még dicsekszenek is. 

Harmadik helyütt a legcinikusabb módon maguk 
a szülők védelmezik gyermeküknek megdöbbentő és 
ismételten elkövetett cselekedetüket. Hogy hát bűn-e, 
ha az ifjú a tavaszt megérzi? A fakadást. Az életet. 
És tudni se akarnak róla, hogy bizony bűn. Bizony 
nagy veszedelem. Mert az ilyen fakadás, az ilyen 
megérzés elpusztítja korán, gyümölcstelenül magát 
az ifjút. Sőt mérges lehelletével ifjú társait is vesze-
delembe, pusztulásba rántja. 

* 

A józan ész, a legegyszerűbb földmives ember 
gondolatjárása megállapítja, hogy lia a kosárban 
lévő barackok közt romlottat, rothadtat vesz észre, 
azt a barackot eltávolítja a kosárból. Mert tapaszta-
latból tudja, hogy az az egy-két romlott, rothadni 
kezdő gyümölcs a többit is tönkre teszi. 

A kertész lemetszi a beteg ágakat. Az orvos 
azonnal amputálja a megmérgezett tagot. Mert hiszen 
tisztában van azzal, hogy az egész életet ki fogja 
oltani az az egy romlott, mérgezett tag. 

Hát mit tehet mást az iskola ? Mit ? Azt, a mit 
diktál a józan ész. A mit tehet az orvos. A mit 
kiván a tudatos, a józan lélektanon felépült neve-
lési rend. 

Pedig még sem tesz úgy, a mint sokan, még 
tudományosan képzett koponyák is gondolják. Hogy 
t. i. ötletszerűen, az esel lázában, csaknem ötlet-
szerűen távolítja el az iskola a diákot. Oh, sok gyöt-
relmes, fájdalmas töprengés, segítni akarás előzi meg 
ám a végső döntést. Tudom. Kivettem a részaratást 
az ilyen nagy lelki móciókból. . . Két évtized tapasz-
talata van hátam mögött. 

A lelkiismeretes, a hivatása magaslatán álló 
tanár úgy érzi magát ilyenkor, mint az anya, a ki 
gyermekét a maga karján oda tartja az orvos kése 
elé, hogy az az orvos irgalmatlanul vágja ki a fe-
kélyt a gyermek testéből. Neki, az anyának nagyobb, 
égetőbb fájdalma van, mint a gyermeknek. Szemé-
ben sokszor megfagy a könny. De az operációnak 
meg kell történnie. Ha a többi tagokat, talán egész 
életét meg akarja menteni a gyermeknek. 

Oh, a tanári kar a szülők fájdalmát, súlyos hely-
zetét nagyon is mérlegeli. És mérlegeli a beteg, a 
megmérgezett gyermek jövendő sorsát is. 

Mindez megtörténik. Meg kell történnie. 
Ámde, az iskola nyilvános intézet. Nem egye-

seké. Nem csak a szerencsétlen, beteg ifjú iskolája. 
Joga ott nem csak egyes szülőnek van. Ott nem csak 
a bánkódó szülőkkel, családokkal kell számolnunk. 

Hanem száz és száz szülő alapos aggodalmaival. Félő 
gyötrelmeivel. Jogos követeléseivel. 

Hiszen a fertőzött gyermeket a családban még 
testvéreitől is elkülönítik. Hát a lélek megfertőzé-
sére, a testnek tisztátalan ragadós voltára ügyet se 
vessünk ? 

Mi lesz aztán még az erkölcsi renddel? A fe-
gyelemmel. A tekintéllyel? És sok-sok más ható 
tényezővel ? 

így kell felfognia minden rendes gondolkozású 
embernek azt a szomorú aktust, a mivel a diáknak 
az iskolából való eltávolítása történik. És nem gyű-
lölettel. Nem elhamarkodott Ítéletekkel. Nem külö-
nösen szofizmákkal, mint azt magyarázni igyeksze-
nek az újságok. Köztük komoly lapok is. Frázisokkal. 
Holmi májusi fagyokkal. A tavasz megérzésével. 
Okos gazda se bizza magát teljesen az idők járására. 
A leghíresebb orvosi bizonyítvány se fogja meg-
cáfolni azt a köztapasztalatot, a mit a tudomány 
lehetetlensége is megerősít: Hogy nincs hatalmasabb 
orvos a prevenciónál. 

A szabadság. Politikai tanulmány. Irta Tuka J roc{fl 
Béla jogakadémiai tanár. 1910. Grill Károly k. k. válla- . 
lata. Budapest. Ára 10 korona. 528 1. l C m ' 

III.1 

Szerző az előzőkben — a részletes ismertetésnél 
mellőzött előbbi szakaszokban — bemutatja azt, hogy 
míg a XVI. és XVII. század jogbölcselői (természet-
jogászok, Hobbes, Locke, Rousseau) a társadalmi szer-
ződésehnélet segélyével a közület hatalmát az egyének 
hatalmából (atomisztikus, individualisztikus felfogás) 
vezették le és túlságosan hangsúlyozván a közszabad-
ság uralmi elemét, elfeledkeztek az egyéni szabadság 
megóvásáról és ennek eszközéről a közszabadság ön-
meghatározó eleméről (Hobbes a fejedelmi hatalom 
despotizmusáig, az egyéni egyenlőséget követelő Rousseau 
a demokrácia despotizmusáig jut el individualista ala-
pon), addig Montesquieu élesen megvonta a közszabad-
ságnak határát és ez utóbbit illetőleg a közszabadság-
nak önmeghatározó elemére fekteti a súlyt, amelynek 
megvalósításánál közömbössé válik az a kérdés : egyed-
uralmi vagy népuralmi-e a kormányforma. A francia 
forradalomban úgy Rousseau-nak egyenlőségi eszméje, 
mint Montesquieu-nek közszabadsági eszméje egyformán 
kifejezésre ju t ; a forradalom az előbbi szempontból 
ledönti a rendi választófalakat és kidomborítja az egyéni 
szabadság tartalmi elemét, de dekretálva az emberi 
jogokat, nem követi (legalább a papíron) Rousseau-t, a 
mestert, a magántulajdon kárhoztatásáig ; az utóbbi szem-
pontból pedig a forradalom megszerezte a polgári rend-
nek a közszabadság önmeghatározó cselekvőségére a 

1 Ezen mü ismertetésének I. részében (Religio máj. 28. száma 
399. 1., a cikk utolsó szava) értelemzavaró sajtóhiba csúszott bele a 
szövegbe, amidőn a «tényeket» szó helyébe a szedő «igényeketa szót 
szedett. Helyesen tehát e bevégező mondat így fog szólni : « . . . Isten 
is csak mint lehetőségeket látja előre, nem mint bekövetkezendő 
«tényeket \ 
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döntő befolyást ; de itt a bosszú szenvedélyétől vezetve 
már megtagadta a többi rendhez és gyakran a maga 
rendjéhez is tartozókkal szemben az egyéni és a közsza-
badság érvényesítését és a demokratikus osztályuralom 
despotizmusává lett (jakobinizmus), amely rendszernek 
utolsó képviselői (Baboeuf) már magukévá tették Rous-
seau kommunizmusát is. Ezekután szerző a társadalmi 
szerződés tanának és a francia forradalom szabadságfel-
fogásának reakcióiról : a konstitutionalista és a doktrinér 
iskolákról, a theologikus (romantikus) iskoláról, végre 
az individualista alapon a társadalmi szerződéselméletet 
továbbszövő észjogi iskoláról tárgyal, amelyek a forra-
dalommal szemben részben az egyéni szabadságot hang-
súlyozzák (az összes iskolák), részben a legitimista 
irányzatot igyekeznek igazolni (konstitutionalisták, dok-
trinérek: Constant, Guizot), részben a szabadság tar-
talmi elemét törekednek kidomborítani /Stahl a theolo-
gikus iskolából, Kant, Schiller az észjogi iskolából). 

A konstitutionalista-iskolának egyik képviselője, 
H. B. Constant mutatott először reá arra, hogy a francia 
forradalom az antik értelemben vett szabadságot, a nép-
szabadságot, a népszuverenitást igyekezett érvényre 
juttatni, míg az egyéntől az ő magánügyeiben meg-
tagadta a szabadságot, a függetlenséget, csak úgy, mint 
meg volt ez tagadva az antik görög államokban és a 
római respublikában s imperiumban; a forradalom 
által eltorzított szabadságnak természetszerű helyreiga-
zi! ása (modern szabadság) tehát az lesz, ha az egyént 
nemcsak önmeghatározás tekintetében a külső beavat-
kozástól mentesítik, de független, szuverén intézkedési 
kört engednek neki magánügyeiben és társadalmi szer-
vezeteiben. A XIX. század liberalizmusa ezt az indivi-
dualista gondolatot szövi tovább és igyekszik egészen 
az egyoldalúságig érvényre juttatni, míg vele szemben 
a demokrácia, a szocializmus (szociáldemokrácia) a 
a közszabadság önmeghatározó és tartalmi elemeit 
tolja előtérbe és az így felfogott államnak, a demokra-
tikus államnak, az organikus közületnek szabadságát 
ellentétbe helyezi az egyénnek és a társadalomnak, az 
egyének atomisztikus közületének, szabadságával. Ez az 
individualizmus és a szocailizmus álláspontjainak meg-
határozása a szabadság szempontjából ; és így össze-
hasonlítva tűnik ki legvilágosabban a két felfogás egy-
oldalúsága is, de egyúttal a bár egyoldalúan hang-
súlyozott két szabadság-alany és terület megállapításának 
helyessége és együttes koncepcióban való párhuzamos 
jogosultságuk is. Az ellentét mélyebb, mintsem első 
tekintetre látszik : a liberalizmus az államnak elsőd-
leges és az egyénétől minőségileg különböző természetét 
és cselekvőségét ismeri félre és így nem tesz lényegi 
különbséget az állam és a társadalom között ; a szo-
cializmus pedig az államot, a fajt annyira organikus 
fejleménynek látja, hogy az önálló rendeltetést elvitalja 
az egyéntől ; ezt egyeddé, példánynyá fokozza le. Az 
individualizmus (liberalizmus) az egyéni erők kifejté-
sének fokozását, hatványozását jelöli meg az állam cél-
jául és ennek eszközét — követve a XVIII. század 
fiziokratizmusát — a szabad versenyben látja; teljes 
elfajulásában pedig az individualizmus az anarchiát 
vallja elvéül. A szocializmus az állam céljául a faj 
nemesítését tekinti és ennek eszközét az egyenlőség 
biztosításában látja, hogy így elvétetvén a lehetősége 

annak, hogy az egyéni szabadság a gonoszak és lelki-
ismeretlenek által a jók kárára kihasznállassék, az egész-
séges kiválasztás és fejlődés bizlosíttassék; végső fokon, 
az ostromolt osztály-állam elleni küzdelmében a szo-
cializmus szintén elvezet az anarchiáig. 

Ezen szélsőségek közt átmenetet létesítenek egy-
részt azon irányok, ámenek a mechanikus (individua-
lista) felfogás keretében a szabad verseny korlátozását 
vagy teljes megszüntetéséi (ez már az alapelvnek fel-
adása 1) hajlandók megengedni, valamint másrészt azon 
irányok, amelyek az organikus (szocialisztikus) fel-
fogás körében az egészséges kiválasztás céljára a ver-
senynek némi korlátok közt való megengedését vagy 
teljesen szabaddá tételét kövelelik. Ezekből látható az 
ingatag íluxus-refluxus, a teljes folyékonyság a legújabb 
kor szabadság-theoriái terén. (258—60. 1.) 

Ennek előrebocsátása után tér rá szerző a legújabb 
kor társadalmi és jogbölcselőinél előforduló szabadság-
felfogásoknak (a jelzett két csoportra osztva) bírálatára. 

Saint Simon is feladja már az egyéni szabadságot; 
Fourier tovább menve a közület uralma alá veti a ma-
gántulajdont és eljut a kommunizmusig (falanszterek, a 
«palange»-ok közös lakó- és munkahelyei!). Comte Ágos-
ton szerint az emberiség organikus lény, melynek egye-
dül, de nem az egyénnek van szabadsága, vannak jogai. 
Marx és iskolája a mai államokat osztályállamnak, egyéni 
célokat szolgáló szervezetnek látja ; ezt fel kell váltania 
a szocialista államnak, a mely a mai, szolgaságot állan-
dósító jogegyenlőség felett a teljes anyagi egyenlőséget 
fogja érvényesíteni és ezzel az igazi szabadságot meg-
teremteni. Engels szerint államra nincs is szükség; 
a mai állam csakis az individualista alapon álló társa-
dalomnak uralmi eszköze, a mely az oszlályuralom meg-
szűntével elenyészik, mert a már egyenlővé és önjoguvá 
lett társadalomnak (ilyenné lesz pedig a termelési esz-
közöknek a társadalomra való átruházása után) nem 
lesz többé szüksége önmagának más alakulatára, az 
államra; de ez nem egyszerre, hanem lassankint az 
egyes állami funkcióknak eltársadalmiasításával fog 
végbe menni; csak ekkor lesz az ember szabaddá, míg 
ma a termelés uralkodik a termelő, az ember felett. 
Menger (Neue Staatslehre) is individualisztikus állam-
nak látja a mai államot, a melyben a közszabadság ha-
talmi eleme mögött még háttérbe szorul a közszabadság 
önmeghatározó eleme és tartalmi eleme és ez utóbbi 
tekintetben a produktiv munkára való kötelesség esz-
méje; ezek fognak a szocialista munka államban elő-
térbe lépni a politikai jogok általánosításával és az egyéni 
jogoknak vagy legalább azok egy részének (elsőrendű 
szükségletek) a közjogba való áthelyezésével, közfel-
adattá való felemelésével. Menger tagadja azt, — Engels-
sel szemben — hogy az állam elhalna és kimutatja az 
anarchia (uralomnélküliség) irrealitását, de megengedi 
azt, hogy a társadalomnak szocialisztikus átalakulásával 
az állam a társadalmi erőknek fogja átengedni az állami 
hatáskör egyes ágait, területeit. (Ebben bizvást igazat 
lehet adni Mengernek, ki egyébként is dicséretesen el-
hagyta a szocialista irók utópizmusát és a materialista 
történet-felfogást.) A magyar Esterházy Sándornak ke-
resztény szocializmusa hangsúlyozza az egyéni szabad-
ságot a közzel szemben s a szocializmussal ellentétben 
azt az egyes ember öncéluságából vezeti le. 
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Az individualizmus szélső balján az ideális anar-
chizmus halad és ide sorolható az állam elvi ellen-
zése és a szabadságnak az államnélküliség állapotá-
val való azonosítása miatt Proudhon is, ki pedig 
a magántulajdont ellenző felfogásával a legszélsőbb 
szocializmusnak, a kommunizmusnak is apostola volt, 
a mely ellenmondás abból magyarázható, hogy ő 
egyrészt a mai államot tekintette a magántulajdon fő-
védelmezőjének, másrészt pedig a magántulajdonban 
látta (egyenlőtlen eloszlása miatt) az egyéni szabadság 
fő akadályát. Ide tartozik Tolstojnak szabadság-felfogása 
is. Max Stierner (Hegel nyomán) nemcsak az államnél-
küliségre való törekvést, hanem a törvényen kívülisé-
get, a teljesen egyéni kedvtelés szerint való életet (anti-
nomismus), a betüszerint vett egyéni szuverenitást hir-
deti, amit Nietzsche — ha lehet — még megtold egy 
lépéssel és eljut az önistenitésig. Humboldt Vilmos is 
csak az egyéni szabadság biztosítóját látja az államban, 
külön közszabadságot nem ismer, söt Tocqueville ebben 
épen veszedelmet lát (despotikus demokrácia) az egyéni 
szabadságra, miért is a despotizmus meggátlására a 
szabadságjogok (sajtószabadság) és a vallásosság szere-
pét hangsúlyozza. Stuart Mill is az egyéni szabadságot, 
érvényesülést, és ennek felkutatásánál az utilitárius 
szempontot, tekinti az állam és egyén hatásköreinek meg-
állapításánál irányadónak. Individualisták a magyar Ben-
czúr és b. Eötvös József is. Eötvös szerint az egyéni 
szabadság a XIX. században mind jobban háttérbe 
szorul az egyenlőségen alapuló állam hatalma elöl ; 
pedig az állam célja épen csakis (sic 1) az egyéni szabad-
ság védelmezése volna ; azért az egészséges fejlődés 
iránya az, ha az egyéni szabadság vétetik alapúi és ha az 
egyenlőség (annak angol felfogása szerint) egyenlő egyéni 
szabadságra redukáltatnék (a közhatalom egyenlő érvé-
nyesülése, ő szerinte, az egyenlőségnek francia felfo-
gása), a közszabadság hatalmi köre megszoríttatnék, 
önmeghatározásának köre pedig kiterjesztetnék (alkot-
mány, autonomia). Az organikus világfelfogás fdozofusa 
H. Spencer a szabadság tekintetében az egyéni szabad-
ság radikális hívének szegődik be, a ki az államot az 
egyéni jólét szervének látja, és a fejlődés irányát a ma 
szerinte túltengő állami irányítástól a helyes útra való 
visszatérésben, a közszabadság megszorításában és az 
egyéni szabadság kiterjesztésében látja, a mi idővel elő-
idézheti a társadalmi fegyelem olyan megerősödését és az 
igazságérzék olyan kifejlődését, amely az államot szükség-
telenné fogja tenni. Pulszky Gusztáv a kétféle szabad-
ság egyensúlyozó elvét a «lex minimi»-ben látja (az 
egyéni szabadság-é legyen a maximum, és az eszmény 
az, hogy ez a maximum éressék el az állami cselekvőség 
minimum-a által.) 

Hegel-hez érkezve, szerző (297. 1.) a Hegellel kez-
dődő és az államot lélektani személyiségnek, valóságos 
élő személynek konstruáló organikus felfogást (Stein 
Lőrinc, Dupont—White, Bûchez) találja a szabadság pro-
blémája legsikerültebb felfogásának, amivel szerző egyút-
tal hiteles magyarázatát adja a fent már idézett, homályos 
kijelentésének, hogy a nemzet nem más, mint «a sze-
mélyi lét színvonalára emelkedett közület.» Szerző ebbeli 
felfogásának annyit koncedálhatunk, hogy Hegel filozó-
fiája, bármit is tartsunk filozófiájának belső értékéről, 
sokban hozzájárult ahhoz, hogy az államnak individua-

lista felfogását felváltsa annak orgánikus felfogása, t. i. 
hogy az államnak is épen úgy megvan az ő saját ön-
célúsága, mint az egyénnek, és ebből folyólag örökre 
eldőlt annak vitatása, vájjon a közszabadságnak van-e 
önálló jogosultsága és öncélú jogalanya ; de már odáig, 
véleményünk szerint, nem mehetünk, hogy Hegel-lel az 
államnak szellemi, élő személyiséget adjunk, mikor a 
kétféle szabadság éles különválasztásához szemlátomást 
elégséges az is, ha az államot nem az egyedek meny-
nyiségi önitéletének, hanem egy minden más társa-
dalmi közülettől különböző, mert közhatalmat önjogon 
gyakorló, közületnek tekintjük, amelyben lesz igazán 
teljessé «az ember» eszméje. Vagyis nem lehet ugyan meg-
tagadni az államtól bizonyos értelemben vett személyi-
séget (Ahrens és Trendelenburg is csak némi megszorí-
tással akarják elismerni az állam személyiségét, amit 
szerző náluk kifogásol!); de a pantheizmust vissza-
utasító álláspontot elfoglalva, nem lehet vallani Hegel 
tanát az állam személyiségének mikéntjéről, mikor 
Hegel az államról ezeket írja : «der wirkliche Gott», 
«ein Abbild der ewigen Vernunft», «der göttliche Wille 
als gegenwärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Orga-
nisation einer Welt entfallender Geist», «selbstbewusste 
Vernünftigkeit und Sittlichkeit» «die sich wissende 
sittliche Wirklichkeit des Geistes.» Ezekből világos, 
hogy Hegel mit tanít az állam személyiségéről : ő az 
államban látja az istenség inkarnációját.1 

Az irodalomtörténeti ismertetést szerző Concha 
Győző, egyetemünk jeles tanára, «Politiká»-jának rövid 
ismertetésével végzi és kijelenti, hogy őt (Conchát) 
követte munkájának feldolgozásánál, nevezetesen a két-
féle szabadság (egyéni és közszabadság) és szabadság 
három elemének megkülönböztetésénél, amivel Concha 
nyújtotta először a maga teljességében a szabadság ki-
elégítő felfogását 

A VII. fejezetben («Szabadság és uralom») szerző 
felveti a szabadság hatalmi elemének problémáját, 
amely abban áll, kit illet meg az uralomban az elsőség: 
az egyént-e vagy pedig az államot? vagy mint (helyte-
lenül) formulázni szokás : melyik előbbrevaló a sza-
badság-e vagy pedig az uralom? Mert nyilvánvaló, hogy 
az egyén szabadságának korlátot emel a közület uralma, 
viszont a közszabadságnak kerékkötője az egyének és 
osztályok uralma. A kettő között való kibékíthetetlen 
ellentétet (az ellentétek a despotizmus és a teltleges anar-
chia) az ideális anarchismus tanítja; ezen iskola szerint 
az ellentét csakis úgy szüntethető meg, ha az embereket 
arra neveljük, hogy az állami, a jogi kényszer helyét a 
belátás pótolhassa és az államok helyébe szabad társa-
dalmi szervezetek lépnek. Ha az anarchismusnak ebbeli 
reménye részben jogosult is, amennyiben t. i. művelt 
társadalmakban a kényszer tényleges alkalmazása sok 
esetben feleslegessé válik, de a jogi kényszer teljes fel-
adása nem felel meg az ember természetének és a fejlő-
dés irányának, bár az anarchizmust bíráló Ludw. Stein 
már téved, lia azt állítja, hogy az (államnélküliség esetére 
az anarchizmus által ígért) értelmesség és erényesség 
csak állami léiben és az állami hatalom oltalma alatt 
lehetségesek. (Szerző 332. 1. egyetérteni látszik Stein 

1 Szerző más helyen is (291. 1.) a Hegel-féle tanra való kicsen-
düléssel állítja, hogy az államban «a gondolkodó, akaró öntudat 
nem hiányzik.» 



22. szám. RELIGIO 431 11 

felfogásával.) A szabadság és uralom ellentétének helyes 
megoldása az, hogy a szabadságot korlátozó uralom 
(törvény, kényszer, tekintély) épen az előtte meghódoló 
embernek a végesség felett való uralmát fokozza és őt az 
embereszméhez közelebb hozza, mert a tekintélyelv, a 
törvény, a jog célja nem a kényszer alkalmazása, hanem 
a szabadság biztosítása (uralmi elem) s az embernek 
az embereszme színvonalára emelése. De kissé kemény-
nek látszik szerző azon állítása (313. 1.), hogy «a kény-
szer a szabadság lényegéhez tartozik» és nem meggyőző 
a reá következő érvelése sem ; a tétel csak így formu-
lázva fogadható el : a külső szabadság az ember adott 
természetére való tekintettel rendszerint és állandóan 
csakis jogi kényszer kilátásba helyezése (nem azonban 
szükségképen való tényleges alkalmazása) mellett biz-
tosítható, és azért uralmat, jogi kényszert kell biztosí-
tani a közületnek az egyénnel szemben, az egyénnek 
a közhatalmi tényezők ellen, amely utóbbi szempont 
eo ipso szükségessé teszi a már Montesquieu által a 
közszabadság (sic !) céljából hangsúlyozott elválasz-
tását az államhatalmi ágaknak és fórumoknak. (Szerző 
müvének 228. lapján.) Hanuij Ferenc dr. 

* 

Science et Foi természettudományi füzetei. Bruxel-
les. 1911. (Action Catholique.) Egy füzet ára 050 frc. 

3. sz. Grégoire : Le matérialisme contemporain et le 
problème de la vie. 

A párisi «Science et Beligion»-nal, a müncheni 
«Glaube und Wissen»-nel s a magyar Szent-István-
Társulati hitvédelmi füzetekkel rokon tudományos vál-
lalat a belga «Science et Foi», melynek füzeteit kiváló 
szakférfiak, louvaini egyretemi tanárok írják. 

Grégoire a louvaini egyetemen a sejtbiológia tanára 
és kanonok. E kis 50 oldalas füzetkében a vegetativ élei 
három működését : a táplálkozást, a fejlődést és a szapo-
rodást tárgyalja biologiai szempontból s kimutatja, hogy 
azokat semmiféle, az ásványok kémiai változásaiban 
előforduló habzással, bugyborékolással, átszürödéssel 
összehasonlítani, megmagyarázni nem lehet. Igaz ugyan, 
hogy e három életfolyamatban is flziko-kémiai törvények 
érvényesülnek, de még más valami is. A kémiai válto-
zásoknál cél, önfenntartási törekvés nem nyilvánul meg, 
míg minden életfolyamatnak a célja az egyed létének 
vagy a faj fönnmaradásának biztosítása. Célzatosság, 
rendszer, alkalmazkodás, a jelenségek szabályos lánco-
lata szerepel az életműködésekben. A krétarajz is a krétá-
nak és a rajzolónak müve. Amint helytelen lenne a kréta-
rajzot tisztán a kréta súrlódó képességének, színének 
tulajdonítani, ép így helytelen lenne az élet jelenségeit 
a vak erőknek. Szükség van tehát egy «principe lon-
cier»-re, mely eszközök gyanánt használja a l'iziko-
kémiai erőket. Bütschli, Rhumbler, Weismann idevágó 
elméleteit és kísérleteit bírálgatja. Weismann már haj-
landó a sejtben szereplő ultramikroszkopikus reprezen-
tatív magvacskáknak tulajdonítani a sejtműködések 
differenciálódását, Rhumbler pedig a jövő sejtpszichio-
logiájától várja a talány megoldását. 

A második részben az ősnemzés két alakját : az 
atokogenezist s az autobiogenezist fejtegeti. Az atokoge-
nezis ősöknélküli születést jelent. Ezt el kell fogadni, 
mert az életnek volt kezdete. Ennek hármas módozata 
lehet. 1. Isten közvetlen, 2. Isten közvetett teremtése hozta 

létre az életet. Vagy 3. az élet isteni befolyás nélkül ön-
magától, spontán jelent meg, s ezt nevezi autobiogenezis-
nek. A kísérletek ez utóbbi ellen szólnak. 

Végül ismerteti Bürke angol fizikus kísérleteit, aki 
a rádiumnak holt szerves anyagban liabzást előidéző 
befolyásában vélte az élet eredetének kulcsát megtalálni. 
E buborékok a radiob-ok. 

E radiobok azonban csakhamar szétestek, szét-
folytak és nem szaporodtak. Ha ezek leltek volna az élet 
legprimitívebb alakjai, akkor sehol sem volna élet. 

5. sz. Lebrun : La théorie de l'évolution. 
Szerzője a belga királyi természettudományi múzeum 

felügyelője. Röviden tárgyalja a fejlődéstan elméletét. 
Miután rövid történetét adja, felhozza a palaeontologia, 
embryologia s a mai tapasztalat bizonyítékait. A palaeon-
tologia, az equidák, a mocsári csiga, a teve ősei, a korcs-
szervek a fejlődés mellett szólnak. Hogy ma nincs fej-
lődés ? Ma az állandósulás korát éljük. Amint a föld 
lassan lehűlt s befejezte felületi változásait s most a 
kihűlés korát éli, ép úgy az élőlények világában is a 
befejezéshez ért a fejlődés. Most már új fajok nem igen 
keletkeznek, hanem sok faj kihaló félben van. De ma 
is találunk eseteket, melyek azt bizonyítják, hogy az 
élő lény úgy tud alkalmazkodni az új körülményekhez, 
hogy lényegesen, «fajilag» megváltozik. 

Elég a Dinardáknak Wasmanntól észlelt alkalmaz-
kodó képességére és de Vries Oenotheráira utalni. 

A füzet inkább kezdőknek való. 
10. sz. Daumont : Les preuves, les principes et les 

limites de l'évolution. 
Amiről Lebrun csak általános vonásokban ír, 

Daumont részletesen, példákban beszél. 
A progresszív fejlődés s a regresszív fejlődés (vissza-

fejlődés) bizonyítékait főleg a palaeontologiából veszi. 
Négy tételbe foglalja össze a palaeontologia tanulságait: 

1. A geologiai rétegek sorrendjében úgy az állati, 
mint a növényi leleteket tekintve, fokozatos organikus 
fejlődés észlelhető, (Loi du perfectionnement organique 
graduel), melyet már Cuvier veit észre és ismert el. 

2. Ha a flora vagy fauna valamelyik osztályának 
vagy családjának fejlődését kutatjuk, a legrégibb lele-
tektől kezdve a mai kor típusáig, még jobban észre-
vesszük a faji sajátságok állandó fejlődését. Példának 
felhozza a halak fejlődését a porcogós Placodermáktól 
a mai keménycsontú halakig. 

3. Mennél közelebb áll egymáshoz két geologiai 
réteg, annál rokonabb azoknak flórája és faunája. 

4. Átmeneti alakok találhatók, melyek két vagy 
több szomszédos faj tulajdonságait önmagukban egye-
sítik. Ily átmeneti alakok, types intermédiaires : Archae-
opterix macrura, lehthyornis victor, Hesperornis regalis 
a madarak és a hüllők között. A növényi leletek közt 
is vannak ily átmeneti tipusok. A visszafejlődés bizo-
nyítékai a csenevész szervek, melyekből sok példát említ 
fel a szerző. Sok négyszárnyú rovarnak két elülső, vagy 
két hátulsó szárnya korcs és nem alkalmas a repülésre. 
(Pl. a légy két hátsó szárnya.) Sok futó madár korcs-
szárnya is a visszafejlődés bizonyítéka. A hüllők osz-
tályában sok egyednek (Python, Boa, Typhlops, stb.) 
hasznavehetetlen korcs végtagja van. A talpa coeca 
vakondoknak visszafejlődött a szeme a sötétségben való 
életmódja következtében, sok kérődzőnek korcs patái 
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vannak, melyek a palaeonlologiai őseiknél teljesen fej-
lettek voltak. Lamarck használati s nem használati elve 
igaznak bizonyult be. De csakis a célszerű fejlődés 
elmélete fejti meg e korcsszervek létét. 

Haeckel biogenitikus elvéről azt mondja, hogy több 
kivételt kénytelen elfogadni, mint bizonyítékot nyújtani, 
s ép azért nem tartja elégségesnek. Mint törvény csak 
megerősítené a palaeontologia bizonyítékait. A szerző 
azonban ez utóbbi történeti módszert a legbiztosabbnak 
és leghelyesebbnek tartja. Kimerítően ismerteti Wasmann 
kísérleteit és tapasztalatait a Dinardák fejlődéséről és 
de Vries kísérleteit az Oenothera Lamarckiana új fajairól, 
melyek azt bizonyítják, hogy egyes fajok még most is 
fejlődésképesek. 

A fejlődési elméletnek négy korlátot szab : 1. Az 
anyag nem fejlődés eredménye. 2. A növényi élet nem 
anyagból származott. 3. Az állat nem a növényből. 
4. A lélek nem az ösztönből. Az állati s növényi fejlődés 
valószínűleg több ágból indult ki : polyphyletikus volt. 

13. sz. Daumont : Le problème de l'évolution de 
l'homme. 

Az ember származásának kérdése elsősorban a 
pszichológiába s másodsorban a zoologiába tartozik. 

A pszichológia, mely az ember szellemi működé-
seinek magyarázatával foglalkozik, kénytelen beösmerni, 
hogy nem fokozati, de lényeges s áthidalhatatlan különb-
ség van az emberi lélek s az állati ösztön között. Az 
ész, az akarat tevékenysége, a nyelv, a haladás, az 
erkölcsi öntudat, a vallásosság oly megnyilvánulásai az 
emberi léleknek, hogy az állatvilágban még árnyékát 
sem találjuk mindezeknek. Akik tagadják a pszichológia 
jogosultságát e kérdésekben, azok már előre megálla-
pított előítélettel, principio petitiivel fognak e kérdés 
tanulmányozásába, abban a meggyőződésben, hogy az 
ember állati származású. 

Ha a pszichológia éles határvonalat szab is a lélek 
s az ösztön közölt, felmerül a második kérdés, nem 
állati származású-e az emberi lest? S ebben lőlegazoolo 
gia, embryologia s palaeontologia illetékes. 

A zoologia nagy hasonlóságot, de nagy különb-
ségeket is állapít meg az ember s a majom tesle között. 
Az agy súlya, tekervényei, a koponya köbtartalma, a 
nagy arcszög, az egyenes járás, két kéz, a törzs, a karok 
s a lábak egymáshoz való viszonya, az agy s a gerinc-
agy viszonya az emberi test oly fölényét fejezik ki a 
inajomi test fölött, hogy sokan e különbséget is lénye-
gesnek mondják. De legyen bár fokozati, a szellemi élet 
testi alapföllételei alkotják. 

A vérkémlelések s az embryologia adatai kétes érté-
kűek. Az elsők legfeljebb fiziologiai hasonlóságot álla-
pítanak meg az emberi s a inajomi vér között. A mi 
pedig a hires biogenetikus alapelvet illeti, Van den 
Broek szerint nem az emberi embryo koponyája hasonlít 
a majomihoz, hanem megfordítva, miből következne, 
hogy a majom emberhez hasonló ősöktől származik. 
S nemcsak az anthropoid, hanem az alsóbb rangú maj-
moknál, sőt néhány emlősről is áll ez, miből Klaatscli 
és iskolája azt következtetik, hogy ember s az emlősök 
közös őse egy eocénkorabeli primitiv emlős volt. A ma-
jorai rokonságot emlős állati rokonsággá szélesítették. 
E szertelen következtetés mutatja, hogy e kérdésben 
legilletékesebb a palaeontologia. A szerző részletesen 

ismerteti a leleteket és megállapítja, hogy a Homo 
sapiensnek nem voltak alsóbb fajú ősei. Pendant que 
la plupart des mammifères de noire époque remontent 
du tertiaire par de longues files d'ascendants fossiles, 
l'homme lui apparaît brusquement et sans s'annoncer, 
dans les temps diluviens. (57. 1.) Igaza van tehát az 
evangéliumnak, midőn Krisztus Urunk geneologiájában 
az első emberről írja : 

Adam, qui fuit Dei. Madarász István dr. 

Sz. Pécs . Meglesz. Telefűi 
B. Vu lkán . Nagyon helyes. A papság első feladatának J 

a vallásosság mélyítését s a népével való törődést tekintse. 
D. Budapes t . Az általános kath. műveltséget legjobban 

a «Stimmen aus Maria-Laach» (Freiburg, Herder) folyóirat 
szolgálja. Az irodalmat és az eszmei mozgalmakat ismerni 
óhajtóknak leginkább ez felel meg. Színvonala világirodalmi. 

Az A l k o t m á n y n a k . A ki a jún. 2-iki, Andrássy gróf 
«történelmi szabadelvüségéről» szóló vezető-cikket írta, kérem, 
irjon minél többszőr. Tanult, okos iró és jól tud írni. Ámbár 
hozzáteszem, hogy Andrássy Gyula gróf is abban a kultusz-
budgeti beszédében önmagát multa fölül. Nagy műve után 
annyit sem vártam tőle. Az idő és a tapasztalat úgy látszik 
fölismerteti az emberekkel az igaz «értékeket». 

K. Budapes t . Ketten találkoztak. Az egyik kérdezi a 
másiktól: ugyan kérlek, mondd meg, kit tartsak liberálisnak? 
Olvasva az újságokat, mindennap kevésbbé tudom ezt. A másik, 
egy tréfáiról ismert jóbarát, feleli: No lia te ezt nem tudod, 
megmagyarázom példában. Ma az igazi liberális demokratá-
nak hivja magát. Történt pedig egy vidéki városban, hogy 
nagy demokrata népgyűlésre készültek. Küldöttség ment a 
vasúthoz, hogy fogadja a fővárosból érkező demokrata 
szónokokat. Megérkeznek, fogadják őket. Az uton az egyik 
demokrata vendég kérdezi a vele menő cívistől : No gazd'uram, 
hogy tetszenek a demokraták? Ránéz a gazda s elgondol-
kodva feleli : Hát, kérőm, a demokratákkal csak megvolnék . . . 
de hát itt csupa zsidókat l á tok . . . — No érted már a mai 
liberalizmust? kérdezi a tréfás úr. Nem én, mondja a másik, 
vagy igen: a liberális tehát zsidót vagy zsidóbarátot jelent? 
Azt hát, erősíti az előbbi, ma ez annyi. Nem olvastad a minap 
a lapokban, hogy Justh Gyula miért nem tartja Apponyit 
liberálisnak? Állítólag azért, mert a koalíció alatt, a mikor 
tudvalevőleg Apponyi volt a .kultuszminiszter, egy zsidó 
leányt se tudott bejuttatni az államhoz tanítónőnek . . . No érted 
már ? Ha most sem — fogja a kezében tartott újságot — no nézd, 
mondok még egyet ! A szegedi kath. plébános — olvassa az 
«Estet» — Rózsa Izsó zsidó hitközségi elnököt ajánlotta 
Bánffy örökébe képviselő-jelöltnek. Lásd, ez ma a liberális. — 
A legjobb a dologban, hogy a párbeszéd szórói-szóra meg-
történt. 

TARTALOM. Szent Margit Élete mint irodalom-
történeti forrás. — th.-töl. — A szeretet. IV. Veszely 
Gézától. — Hofbauer sz. Kelemen élete alkonyán. XXI. 
Breznay Béla dr.-tól. — Adatok a nyitra-zobori kamal-
duliak történetéhez. I. Cserenyey István dr.-tól. — Machia-
vellizmus. VII. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y - /a - tó l . — Tájképek. VII. Rajzolja Mester. — 
Irodalom. Tuka : A szabadság. III. Hanuy Ferenc dr.-
tól. — Science et Foi természettudományi füzetei. Mada-
rász István dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stcphaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2£. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre-
Félévre ... 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . EGYTSTKMI TANÁB 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Jegyzetek a modern templomépítésről. <i.> 
Annyiszor hallottuk, hogy az egyházi művészet, 

mely valamikor vezető szerepet játszott a művelt 
világ művészeti mozgalmaiban, az utóbbi időkben 
mélyen lehanyatlott; oly hatalmas fénynyalábokkal 
világítottak rá a törtető és immár pompás ered-
ményekkel dicsekvő modern világi és a mull emlé-
kein tengődő, tehát megalvadt, sőt még a tisztes 
hagyományokat is feledett egyházi művészet között 
tátongó szakadékokra, hogy a fölébredés vágya, a 
haladás gondolata — azt hiszem — a legszélesebb 
körökben bevésődött a lelkekbe. Itt az ideje, hogy 
most már a mult korholásától a jövő cselekvésére 
fordítsuk tekintetünket. A fölébresztés munkáját elvé-
gezte Fieber Henrik,— s a mint látom, teljes siker-
rel, mert megtermett a fogékonyság, az érdeklődés 
a lelkekben, a mi minden mozgalomnak alapja, első 
lépcsője. 

Szomjasakká lettek az emberek. 
Azok is, a kiknek nem volt sejtelmük a modern 

törekvésekről, mert ismerethiányuk, környezetük és 
a megszokott dolgokban való rendíthetetlen hitük 
elzárta előlük a fejlődés lehetőségeit. 

Azok is, a kik még élő tanúi és részesei annak 
a maga nemében nagyszerű agitációnak, melyet a 
néhai jó Ipolyi Arnoldok, Henszlmann Imrék és 
Czobor Bélák indítottak meg koruk műtörténelmi 
eszméinek hatása alatt, a mely irány azonban, mikor 
a visszaéléseket ostorozta és üdvösen purizált, — 
egyoldalúságával a mult bizonyos eredményeinek 
kizárólagossággal való fölruházásával a szükségszerű 
fejlődés, a modern valláséleti viszonyokhoz való alkal-
mazkodás útját elzárta, a művészegyéniségek szabad 
érvényesülését még az egyházias érzés és gondol-
kodás határain beliil is (pedig ez a főelv az egyliáz-
miivészeii termelésben, és nem a műtörténelmi önké-
nyes megállapítások) korlátozta. Most már ők sem 
hiszik, hogy a román és gót stilus minden idők egy-
házi művészetének egyedül üdvözítő kánonja ; nem 
hiszik, hogy a barokk az egyháziatlanság, az elvilágia-
sodás veszedelmes lejtője és azt sem, hogy az akkor 
végrehajtott restaurációk, melyeknek annyi művészi 
alkotás esett áldozatul a purizálás nevében és annyi 

történelmi emlék épen a történelemcsinálás szine 
alatt, — követendő példák. 

De legszomjasabbakká lettek azok, kik ismer-
ték az idők követelményeit, figyelemmel kisérték a 
külföld mozgalmait, de körülményeiknél fogva csak 
magukban sóvároghattak a hazai viszonyok megúj-
hodása után; a kik tanultak, a mennyit a vidék 
keserves könyvtári viszonyai közt, a segédeszközök 
szűkössége, a hasonló gondolkodásuakkal való érint-
kezés hiánya mellett tanulhattak, sőt a kik a maguk 
érdekeltségének körében propagandát csináltak az 
eszméknek, vesződtek az iparosokkal, művészekkel, 
előadásokat tartottak a közönség felvilágosítására s 
mindannyiszor felszólaltak, valahányszor merénylet 
készült az egyházi művészet érdekei ellen. Szomja-
sakká lettek, mikor látták, hogy ime hatalmas forrás 
fakadt az ország szivében, mely termékenyítő nedű-
jét sugarasan szétárasztja mindenhová s habjain 
hozza magával az eszmék irányítását, csörgedezésé-
vel ébreszti az alvókat, erejével megmozgatja a 
a cselekvés lapátjait. Nagy öröm ez nekik s tettre 
szomjas lélekkel köszöntik a forrást, az országos 
Katholikus Egyházművészeti Tanácsot. Nem tolak-
szunk, nem is akarunk elébe vágni a szervezet 
programmjának és munká j ának ; bizalommal nézzük 
a szervezők fáradozásait, —- csak tömörítést várunk, 
mert úgy gondoljuk, hogy az ügynek szolgálunk, ha 
erőnket, munkánkat felajánljuk. Most már a pozití-
vumra kell áttérni, meg kell mutatni, hogy mit és 
hogyan kell csinálni, a panaszkodás negatívuma 
helyett az elveket alkalmazni s a gyakorlatot meg-
honosítani, vagyis példákat kell statuálni. Lássa 
mindenki, hogy mi a különbség a jó és rossz egy-
házi művészkedés között. Csak ez fogja az akció 
nyomán támadt szomjúságot kielégíteni, a megértést 
ápolni, a szeretetet fölébreszteni. A nagy célhoz 
fűződő nagy munkában — erős a hitein a legkisebb 
munkatárs is számíthat szives vendégszeretetre. 

Mikor majd a modern művészet leszűrt elveit 
gyakorlati példákon akarják az egyházi művészeti 
szükségletekre alkalmazni, megoldásra váró részlet-
kérdés fog felszínre kerülni, melyeknek mindegyike 
megérdemli a monografikus feldolgozást. Lesz akkor 
számtalan dologról szó, például az építésről, szobrá-
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szatról, festésről, oltárról, keresztelőkútról, szószék-
ről, ruhákról, edényekről stb. Talán nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy a templom építése és berende-
zése lesz az egységesítő, összefoglaló, áttekintést nyújtó, 
rendszerező szempont, melynek szöge alatt kell min-
dent szemlélni, a mi az egyházi művészet körébe 
tartozik. A templom a kultusz színhelye, s az is, a 
mi kívüle van, tőle nyer életet és irányt. A templom 
művészetében fog kifejezésre jutni a jövő egyházi 
művészete, akármily tág körre terjesszük is ki az 
egyházi művészet fogalmát. A ki a templom építésé-
ről és berendezéséről adna igazán gyakorlatiasan 
útmutató könyvet a papság és a művészek kezébe, 
az óriási szolgálatot tenne az egyházi művészet ügyé-
nek. Tudom jól, hogy már egész csapata a könyvek-
nek szól erről a tárgyról. De sajnos, a legtöbbnek 
az a hibája, hogy sokat nyújtanak a történelemből, 
keveset a gyakorlatból. Ugyan hány ember van, 
aki a múltnak ragyogó emlékeiből ki tudja vonni 
azt az extraktumot, amelyet a saját lelke tüzében 
fölforralva, eledelül nyújthatna oda a művésznek és 
iparosnak, mikor valamit épen meg kell csinálni ? 
Nem sokat használ ilyenkor a mult ismerete, ha 
alkalmazni nem tudjuk. 

Szép a példa, tagadhatatlanul nemesíti Ízlésün-
ket, vágyakat ébreszt, sőt óvatosakká is tesz bennün-
ket; de csak növeli zavarunkat, ha nem tanultuk 
meg, hogy mit, hol, és hogyan kell fölhasználnunk, 
hogy mi a teendő adott helyzetek és konkrét viszo-
nyok közt. Csak egyet említek. Elégszer tapasztal-
tam, hogy az egyházi műtörténelemben nem épen 
járatlan papok minő fonák terveket kovácsoltak, 
mikor a templomuk számára valamit beszerezni 
akartak, különösen ha voll elég pénz a nagyszabású-
nak tartott terv kivételére. Például gondoskodni 
szándékoztak a templom jó és szép világításáról. 
Mennyire ragaszkodtak ahhoz, hogy azt a templomot 
egy Kronleuchter, egy a mennyei Jeruzsálemet föl-
tüntető nagy korong ékesítse. Csak azért, mert ügy 
olvasták, hogy a hildesheimi és aacheni csillárok e 
nemben a legtökéletesebb alkotások. Persze odáig 
már nem terjedtek meggondolásaik, hogy az ő 
templomukban az a nagy korong tönkreteszi a tér-
hatást, a világítás gyakorlati céljának ott nem felel 
meg és a berendezés tárgyaival, a környezettel nincs 
összhangban. Vagyis a mi szép Hildesheimban és 
Aachenban, mert a művész épen az ottani viszo-
nyoknak megfelelőleg tervezte meg azt, az csak ronl 
náluk. Ennek oka csakis az, hogy egyházi művé-
szeti ismereteik elsajátítása közben nem fordítottak 
gondot a mult eredményeinek a jelennel való össze-
kapcsolására és értékesítésére. S ebben nem ők a 
hibásak, hanem azok, a kiktől tanultak. Ezek mulasz-
tották el a jelen forrongó és ezért chaotikus, de 
majdan leszűrődő, megérlelődő mozgalmait ismer-
tetni, az itt-ott mutatkozó sikereket regisztrálni. Ki 
Hídja, miért? Talán tartózkodásból, hogy ne látszas-

sanak olyasminek propagandát csinálni, a mire az 
élet és közvélemény még nem ütötte rá az elismerés 
és véglegesség pecsétjét. 

De indokolt-e a tartózkodás olyanok részéről, 
kik legjobban át tudják tekinteni a helyzetet és ép 
azért az irányítást tőlük várja a tanácstalanul álló 
közönség? Ám lehet, hogy az újítások ellen érzett 
ellenszenvüknek nem akartak hangot adni, nem 
akartak vitákat támasztani. Ez is helytelen állás-
pont. Az újító irányzatoknak is szükségük van az 
ellenkező vélemények tisztító légáramlataira és épen 
az egyházi művészet, melynek annyi konzervativis-
musra intő, sőt pontos határvonalakat szabó ténye-
zője van, minők a liturgia szabályai, a kegyeletes 
hagyományok, a kiirthatatlanul begyökeresedett köz-
érzések, csak hálás lehet, ha az egyéniesség szer-
telenségeivel szemben az egyházi műtörténelem be-
vált és meg nem ingatható elemeit ismerők szava 
megérteti, hogy meddig lehet menni. 

Nem lehet tehát az új idők áramlatait fölényes 
lenézéssel a véletlenre hagyni, hanem foglalkozni 
kell velük. Ezek az eszmék szólaltak meg legutóbb 
Kleinschmidt Beda «Lehrbuch der christlichen Kunst-
geschichte» cimű művének kritikáiban. Örömmel 
üdvözölték a szerző fejtegetéseit az egyház körében 
termett iparművészeti alkotásokról, mert azelőtt a 
a hasonló cimű könyvek nem terjedtek túl a stíl-
ismertetéseken s az úgy nevezett «nagy» művészet 
remekeinek esztétizáló vagy történeti irányú mélta-
tásán ; de egyúttal sajnálkozva konstatálták, hogy a 
jelennek mily kicsiny tért juttatott a szerző külön-
ben érdemes munkájában. A dicső múlton való 
merengés lelkesíthet és tettre ösztönözhet, de a tettet 
csak a jelen eszközeivel hajthatjuk végre és a jelen-
nek viszonyaiba kell illesztenünk. 

Szőnyi Ottó dr. 

A szeretet. <v.> 
A szeretet gyümölcsei. Ismervén a szeretet töké-

letességének elemeit, nem hallgathatjuk el annak 
gyümölcseit sem. 

A tökéletes szeretet által már magában véve 
minden ember megigazul szentségek fölvétele nélkül 
is, de szükséges a szentségek fölvételének szándéka, 
így van a keresztségnél is. A felnőtt keresztelendő, 
ha meg nem keresztelhetik, de megvan benne a 
szándék a szentség fölvételére, tökéletes szeretet által 
megigazul és elnyeri a megszentelő malasztot. (Vágy-
keresztség. Cf. Noldin, tom. III. n. 54.) E szándék 
implicite a szeretet tettében mindig henne van, mi-
vel lényegileg megvan az emberben az akarat, hogy 
t. i. mindent megtesz, a mit az Isten tőle kíván vagy 
neki parancsol. 

A kérdés most már csak az lehet: mily föltéte-
lek szükségesek ahhoz, hogy a tökéletes szeretet vala-
kit megszenteljen ? 
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1. Megszentesüléshez, a melyet a tökéletes szeretet 
eszközöl lelkünkben, szükséges a barátság és a jó-
indulat szeretete (amor amicitiae et benevolentiae). 
Azaz olyan szeretet, a* melynek indító oka Istennek 
végtelen absolut jósága. Vagy mint talpraesetten 
mondja Hurter: «quoties motívum et ratio amandi 
Deum est indistincta a Deo, proinde etiamsi Deus 
ametur, ut summum bonum et beatitudo nostra seu 
propter respectivam bonitatem : nam et haec est 
perfectio indistincta a Deo : quare si propter earn 
amatur Deus, amatur propter se.» (III. n. 570.) 
Tehát miként Faure szent Ágoston Euchiridionjáról 
írja (n. 8.), ezen szeretet kritériuma: «ha a szeretet 
indító oka és a tárgya, az Isten, egymástól elkülö-
níthetlen, akkor szenteli meg az embert. Az Isten 
tehát ebben a szeretetben a «finis qui» és egyszers-
mind a «finis cui» is, a mely a barátságot és a 
bensőséges viszonyt tulajdonképen képezi, a mi a 
szeretet lényege s a mi nélkül nem létezik szeretet, 
hanem remény csupán, a mely nem üdvözít magá-
ban véve.» Ezt mondja a Szentírás is: A ki engem 
szeret, szerettetni fog Atyámtól; és én is szeretem 
őt és kijelentem neki magamat. (Jo. 14. 21.) Vagy a 
mint szent Pál juttatja kifejezésre (Philip. I. 21. 23.): 
«Mert nekem életem a Krisztus, és meghalnom nyere-
ség . . . Szorongattatom ugyanis a kettő között: Kívá-
nok elválni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb.» 

Örök boldogságunk szeretete magában véve nem 
elégséges az üdvözülésre, mivel az ember közvetlenül 
nem egyesül az Istennel. Ha azonban az Istenhez, 
mint egyediili legfőbb jónkhoz, akaratunk elszakít-
hatlanul ragaszkodik s Vele egyesül, ez elégséges 
dispositio leend az üdvözülésre. A lélek ugyanis, ha 
itt az életben egyesült az Istennel, ez az egyesülés 
nem fog megszűnni a halálban sem. S épen ebben 
van a megszentesülés és a iustilicatio. 

Nem tagadhatjuk, hogy a legfőbb indító okkal 
fölléphet a mellékes, t. i. saját boldogságunk szere-
tete is, a remény is, de megigazulásunkat ebben 
az esetben nem ez az utóbbi eszközli, hanem az 
Isten önzetlen szeretete. Boldogságunk csak annyi-
ban fog belejátszani a megigazulás tényébe, hogy 
nagyobbítja a szeretet intenzivitását s az ember kész-
ségét növeli az Isten önzetlen szeretetének állandóbb 
megtartására és fölkeltésére; de a megszentelő malasz-
tot nekünk meg nem szerzi. Amolyan segítőtársa 
leend a főindítóoknak, a mely biztosítja emennek 
hatékonyságát. 

Mindemellett azonban nem szabad a hívőket 
aggályosakká tennünk, a kik nem igen tudnak a 
gyakorlatban különbséget tenni az Isten magáért és 
a mi boldogságunkért való szeretete között. Ez utóbbi 
amúgyis a hálára hangolja az embert, a ki ennek 
hatása alatt könnyen belátja az Isten jóságát, töké-
letességét, s minden nehézség nélkül szeretetére segíti 
is. Hisz nem lehetetlenség, sőt igen sokszor meg is 
történik, hogy a pokol és büntetéseinek meggondolása 

is tökéletes szeretetre birja az embert, mert az ember 
annál tisztábban látja az Isten jóságát, szépségét, 
szeretetreméltóságát, irgalmát s könnyebben fölmeleg-
szik szive-lelke, s ösztönszerűleg fölkelteti bennünk 
a tökéletes bánatot, a megigazulás okát : az Isten 
szeretetét. «Ceterum, mondja Pesch (t. VIII. n. 575.) 
practice Christiani per varia motiva gratitudinis, 
beatitudinis, divinae benignitatis et bonitatis movendi 
sunt ad amandum Deum. Nam conantibus ex quo-
cunque motivo honesto amare Deum, quantum pos-
sunt, Deus, qui tantopere desiderat omnem iustifi-
cationem, sua gratia non deerit, ut perveniant ad 
eos actus, qui ad iustificationem sufficiunt.» 

2. Isten iránti szeretetünk, hogy megigazultakká 
tegyen, ne engedjen más szeretetet, nevezetesen a 
teremtmények szeretetét érvényre jutni önmaga fölött. 
Megtörténhetnék, hogy a teremtmény szeretete kiszo-
rítaná az ember lelkéből a Teremtő szeretetét, s a 
helyett hogy földi hajlamaitól az ember megtisztít-
hatná lelkét és az égiekhez emelkednék, a bűn útjára 
téved, s a szeretet helyeit ellensége lesz az Istennek. 
«Ha ki hozzám jő és nem gyűlöli atyját és anyját, 
feleségét és fiait, atyafiait és nővéreit, sőt még önön 
lelkét is, nem lehet az én tanítványom». (Luc. 14. 
20.) Tehát a Teremtő a hozzánk legközelebb állóknak, 
de sőt még saját magunknak is elébe helyezendő. 

3. Mikor azt kívánjuk, hogy az Istent min-
dennél többre becsülvén, szeressük, nem követelhetjük 
meg, hogy érzelmileg is legfőbb legyen szeretetünk, — 
non requiritur, ut sít intensive summa. Ez a mon-
dottakból könnyen érthető. Megtörténhetik, hogy 
valaki nem tud megindulni, érzelmileg teljesen hideg, 
de Ítéletében és tevékenyen is többre becsüli az 
Istent minden teremtménynél. Ennek szeretete, dacára 
érzéketlenségének, tökéletes. Nem lehet a könnyeket 
amúgy megrendelésre az emberek szeméből kicsalni, 
hisz ez a természet befolyása alatt áll, s a legtöbb-
ször nem is igaz mutatója az őszinte s a való érzés-
nek. Nem vétkezik tehát, a ki érzelmileg (quoad inten-
sitatem) jobban szereti szüleit, gyermekeit, mint az 
Istent, jóllehet, kész az Istenért mindenről lemon-
dani, mint Őt bűnnel megbántani vagy ö t a teremt-
mények kedvéért elhagyni. Ebben az esetben, bár 
érzelmében hideg marad is, mégis az Istent többre 
becsüli. Hogy ha az érzelmet is lekötnénk a jó Isten 
számára vagy lehetetlenség lenne ezen kötelességünk-
nek eleget tenni vagy oly aggályossá tennők a hit-
életet, hogy sokan épen ezért vesznének el. Ezt a 
kötelességet, mint természetükkel ellenkezőt, igen 
sokan egyáltalában nem is teljesíthetnék. 

4. Hogy a tökéletes szeretet fentvázolt gyümöl-
csét, a megigazalást, meghozhassa, ahhoz nem szük-
séges bizonyos időtartam. Miként ugyanis a bűn 
állal abban a pillanatban fordulunk el az Istentől, 
a melyben a bűnbe beleegyeztünk, ép úgy nincs 
szükségünk időre, hogy a szeretetet szivünkben föl-
keltsük és általa megigazuljunk. 
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Ezek után a tökéletes szeretet fölkeltéséhez elég-
séges, hogy az Istent, a kit mindenekfölött önmagáért 
becsülünk, igaz akaratunkkal szeressük. Ehhez pedig 
sem intensitás, sem időtartam nem szükséges ; mind-
amellett e szeretet fölkeltésében nagy segítségünkre 
lesz, ha meggondoljuk, hogy: az Isten, a kit szeret-
nünk kell, előbb szeretett bennünket, és hogy magát 
adta érettünk. Az Úr Jézust könnyebb szeretnünk, 
ha meggondoljuk, mi mindent tett érettünk, hogy 
vére drága s hogy ez a vér kárba vész, ha elpárto-
lunk tőle; hogy halála, melyet tisztán szeretetből 
szenvedett el érettünk és helyettünk, ha az 0 aka-
ratát áthágjuk, rajtunk és mi bennünk megsemmi-
sül. Magában az ember szivében fölgerjed a részvét 
s magával hozza a szeretetet is. 

B. Ezen fő és elsőrendű hatáson kívül a szere-
tetnek több belső gyümölcse is van, a melyek közül 
különösen az örömöt és a békét emeljük ki. A ki 
szereti az Istent, örvend, hogy vele, a legfőbb jóval 
egyesülhet; örül azon végtelen javaknak, melyek () 
benne kimeríthetlenül megvannak. Benne találjuk 
meg minden jónak excessusát, örömünk telik tehát 
abban, hogy biztosan, minden csökkenés nélkül meg-
leljük. De ezen öröm az élet ezernyi baja miatt el-
homályosul, nem teljes- Mindig félnünk kell, hogy 
szeretetünk tárgyát, a jó Istent elveszítjük. Szerencsé-
sen befejezvén földi pályafutásunkat, az Isten örök 
látásában, a visio beatificában ezen — ha szabad 
így kifejeznünk magunkat -— kesernyés, részleges 
öröm teljessé válik, mivel nem bánt többé a féle-
lem, hogy a legfőbb jót elveszíthetjük, a mikor le-
töröl Isten minden könyhullatást az ő szemeikről 
és halál többé nem leszen, sem bánat, sem jajgatás, 
sem fájdalom nem lesz többé, mert az előbbiek el-
multak. (Apoc. 21. 4.) 

A szeretet másik, a lelki életben igen nagy sze-
repet játszó gyümölcse : a béke. A mi érzéki vágyó 
képességünk más és más, egymástól elütő tárgyak 
között mozog és épen azért bennünk folytonos szét-
húzás, békétlenség, zűrzavar van. Igazi és állandó 
béke csupán úgy lehetséges, ha egész lényünk egy 
és a legfőbb jó felé tör, vágyódik. Az ember lelke 
csupán a jó Istenben nyugszik meg, Hozzá köti sze-
retete, utána vágyódik csupán. Bizonyos egyöntetű-
séget és rugékonyságot kölcsönöz a szeretet az ember 
lelkének, a mely minden körülmény között meg-
találja a középutat, a melyre nem hat az öröm és a 
csapás, nem a bűnös alkalom és a kísértés ellen-
állhatatlan erővel. «Sok békességük van törvényeid 
szeretőinek és semmi sincs botrányukra.» (Ps. 118. 165.) 

Ezért nincs nyugalmuk a bűnösöknek, mivel 
bensőleg megosztja lelki békéjüket a sok látszólagos 
és tünékeny földi jó, s mivel az örök Jóságot nem 
ismerik. «Non est pax impiis, dicit Deus». 

De a szeretet külsőleg, a társadalomban is békét 
hoz létre. A ki ugyanis szereti az Istent, szeretni 
íogja önmagát és felebarátját is az Isten elvei sze-

rint, jót akar mindenkinek. Epen azért fél mások 
gyűlöletétől, kerüli a másokkal való haragot, s ha 
felebarátjával talán kellemetlensége lenne, a jó 
Istenért neki szívesen megbocsát s vele kibékül. «Az 
igazság gyümölcse pedig békességben vettetik a 
békeszeretőknek». (Jac. 3. 18.) S ha valakit bűnös 
élete miatt kerülnünk is kell, ez mégsem fogja meg-
bontani a külső békét, sőt még jobban megszilár-
dítja, mivel nem a bűnös személyét, hanem csupán 
a vétkét gyűlöljük és kerüljük. 

A szeretet szükségszerűsége. A habitualis szeretet 
az eszköz szükségszerűségével elkerülhetlenül szük-
séges az üdvösségre, necessitate medii, olyannyira, 
hogy a kinek nincs meg ezen mennyegzői öltözete, 
szent Gergely pápa szavai szerint (Brev. Rom. 18. 
Sept.) nem lehet részese az örök menyegzőnek, 
s nem lehet lakója a mennyek országának, mivel 
tulajdonképen Isten ellensége. Beigazolódnak szent 
János szavai (1. Jo. 3. 14.) : «A ki nem szeret, halál-
ban marad.» 

Ennek a mindig megmaradó, habitualis szere-
tetnek azonban, a mely az örök üdvösségre elkerül-
hetetlenül szükséges, a felnőtteknél ketté kell átala-
kulnia. A ki ugyanis a mi célunk és boldogságunk, 
azt cselekedeteinkben is szeretnünk kell: ezt a ter-
mészet hirdeti a maga súlyos szavával. Mindennek 
dacára azonban az eszköz szükségszerűségével nem 
szükséges a szeretet tette vagy jobban mondva az 
aktuális szeretet mindazoknál, a kik a szentségekhez 
járulnak. Az ó-szövetségben, az Úr Jézus eljövetele 
előtt, s most is azok számára, a kik a szentségekhez 
nem járulhatnak, elkerülhetetlenül szükséges az 
aktuális szeretet felindítása, mivel nincsen meg lel-
kükben az isteni kegyelem, hacsak a tökéletes szere-
tet nem szerzi meg számukra a kegyelmi állapotot. 

De jóllehet nem vagyunk necessitate medii köte-
lezve arra, hogy a szeretetet fölkeltsük magunkban, 
mindazonáltal a különleges parancs világosan meg-
van arra nézve, hogy a szeretet erényét minmagunk-
ban minél gyakrabban felindítsuk. Az Úr Jézus hatá-
rozottan meghagyja nekünk szent Máténál 22. 37 et 
sq. (Cf. Marc. 13. 36. Deut. 6. 5.), hogy az Isten és 
a felebarát szeretetét tetteinkben gyakoroljuk. S ezt 
azon körülmény is elég hangosan követeli, hogy 
ezen elsőrangú parancsot sohasem szabad szem előtt 
tévesztenünk, hanem folyton öntudatunkban kell 
lenni a szeretet szükségessége s akaratunkban fel-
indítására való készség. 

B. Mikor kötelez a szeretet fölkeltésének a 
parancsa? Határozott idő nincs megállapítva, mégis 
a moralisták megjelölik azon időhatárokat, a mikor 
a szeretet aktusa mégis szükséges. így pl. a mikor a 
bűnbánat szentsége által megtisztulva valamely szent-
séget, pl. a bérmálást, egyházi rendet stb. fel óhajtjuk 
venni vagy kiszolgáltatni, mikor új életpályát válasz-
tunk magunknak ; nehéz életkörülmények között, a 
mikor t. i. az ember könnyen kétségbeesnék; élet-
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veszélyben, de különösen, a mikor a sátán megkísért 
s Isten gyűlöletére akar reávinni. Szent Alfonz még 
hozzáteszi, hogy a halál órájában is felindítandó a 
szeretet, mivel akkor a legbiztosabb ütat kell válasz-
tanunk az örök élet elnyerésére, s minél határozot-
tabban kell biztosítani örök üdvösségünket. Ezt a 
véleményt magam is hajlandó vagyok követni. Jól-
lehet nem parancs, hogy a szentség méltó fölvétele 
esetében a kegyelmet még más úton is biztosítsuk 
magunknak, mégis azon indítóok, hogy a jó Isten 
szivesebben megengesztelődik, a kegyelem bősége-
sebben ömlik a mi lelkünkbe, a lélek bensőbb 
viszonyba lép az Istennel, az ember sokkal nagyobb 
buzgalommal néz a közeledő vég felé, a betegséget 
kitartóbb és szentebb türelemmel viseli el és végül 
az ideigtartó büntetések elengedését könnyebben ki-
érdemli magának, hogy ha a szeretetet önmagában 
actualiter fölgerjeszti, ismétlem, ezen indítóok ajánlja 
szent Alfonz véleményének a gyakorlatban való köve-
tését. Jól teszi tehát a lelkipásztor, hogy ha beteg 
gyermekeivel, híveivel fölkelti a szeretet erényét, 
már csak azért is, hogy magát is megnyugtassa és 
lelkének leírhatlan, édes örömöt szerezzen. 

Az anyaszentegyház számtalan kárhoztató ítéleté-
ből (XI. Ince, VII. Sándor és VIII. Sándor: Die 
2. Mártii 1679. a. 5. 6. 7. Die 24. Sept. 1665.) egész 
világosan kitűnik, hogy igen is létezik a szeretet föl-
gerjesztésének parancsa. Epen azért erre a hivők 
figyelme felhívandó s a lelkipásztor híveivel együtt 
legalább vasár- és ünnepnaponkint keltse föl a sze-
retet isteni erényét. Gyakorlatilag azonban mind-
annyiszor felindítjuk, valahányszor szent János sza-
vait (1 Joan. 2. 5.) követve: Qui servat verbum eiús, 
in hoc Charitas Dei perfecta est, a jó Istent bűnnel 
nem bántja meg, s felebarátaival szemben az irgal-
masság akár testi, akár lelki cselekedeteit gyakorolja. 

A szeretet rendje. Mivel az Istent — a mint lát-
tuk — mindenekfölött kell szeretnünk s felebarátun-
kat, önmagunkat a jó Istenért, meg kell állapítani a 
sorrendet, a melyhez szeretetünknek alkalmazkodnia 
kell. A szeretet a végcélunk felé törvén, a sorrendet 
is ezen szempontból kell megállapítanunk. Isten első-
sorban és minden fölött szeretendő, mivel Ó a mi 
végcélunk; lelkünket jobban kell szeretnünk min-
dennél a földön, mivel az örök boldogságra van 
hivatva, a mint a régi axióma reánevel minket : 
«Ordinata Caritas incipit ab ipso.» Lelkünk és mások 
lelki üdvössége előbbre való tehát, mint testünk jó-
léte s a többi földi jó. 

A mi már most a mi szeretetkötelességünket 
illeti, azt szintén a fenti elv szabályozza. E szerint 
lelki szükségek, a melyekben szeretetünket tettleg 
érvényesítenünk kell, megelőzik a többit. így a lelki 
végső szükségben (in extrema necessitate spirituali), 
a melyet semmi körülmények között el nem kerül-
ketünk, mindenesetre a mi érdekünk foglalja le 
magának az első helyet, azután következnek fele-

barátaink, s pedig közelebb esnek a rokonok, egy-
vallásúak, egynemzetiségűek, mint az idegenek. Ebben 
axióma gyanánt vezérel az elv : ugyanabban a szük-
ségben első a mi jólétünk, azután ceteris paribus a 
hozzánk közelebb állóké. 

Erről különben igen sokat tárgyalnak a mora-
listák, a mit ezen rövid értekezés körében feldolgozni 
nem is lehetséges; mégis eleget vélünk tenni köte-
lezettségünknek, lia az alapelvekre röviden reámu-
tatunk, a melyeknek kifejtését szent Tamásnál (2. 2. q. 
26 et sqq.), Lehmkuhlnál (Theol. mor. I. Tom.), Noldin-
nál (Summa theol. mor. t. II. a. 3. n, 75. et sqq.) és 
Müllernél (Theol. mor. lom. II.) bővebben megtaláljuk. 

Vesz ellj Géza. 

Hofbauer szent JÇelemen élete alkonyán. <xx.) 
Halálos betegsége és halála. 

Midőn a Szentlélek a 115. Zsoltár 6 (15.) versé-
ben azt mondja, hogy «Drágalátos az Úr szine előtt 
az ő szentei halála», azl akarja tudtunkra adni, hogy 
a szentek halála Isten előtt nem közönyös, hanem 
igen fontos dolog. Még pedig két oknál fogva. Első 
az, hogy ha Isten még hajunk szálainak a számát 
is számon tartja (Luk. 12, 7.) mennyivel nagyobb 
gondja van neki arra, hogy az a tömérdek sok ér-
dem, melyet egy-egy szentéletű ember évek hosszú 
során át vívott küzdelmeivel szerzett, a mindig éber 
gonosz lélek incselkedéseinek az utolsó pillanatban 
zsákmányul ne essen és így az Isten Fia kiontott 
vére kárba ne vesszen. Második ok az, hogy a szen-
tek, a mint vonzó és lelkesítő példát állítottak 
előnkbe életökkel: úgy halálukkal is például szol-
gáljanak nekünk, kik Isten rendelete szerint az ő 
nyomdokaikban vagyunk kötelesek a küzdelmes egy-
ház tagjaira kirótt harcokat végig harcolni. 

Ha valaki Bellarmin bibornok «I)e arte bene 
moriendi» cimű, a jó halál művészetéről szóló 
kis könyvét mélyreható figyelemmel olvassa, lehetel-
len, hogy rá ne jöjjön arra, hogy az emberi élei 
végcélja iü a földön tulajdonképpen a jó ha-
lál.1 Mert csak ezen át juthatni el a végesvégső 
végcélra, az örök boldogságba.2 De viszont, az is 
világossá válik Bellarmin könyvének olvasója előtt, 
hogy a jó halál művészetének vajmi sokak előtt 
megfejthetlen titka a jó élet Istentől sugallt bölcs el-

1 Qui enim bene moritur, mondja Bellarminus, feliciter 
moritur. 

2 Bellarminus emlilett kis aszketikus munkájában (Ope-
rum ed. Neapol. 1862. T. 6. Pag. 447.) sorba szedi a jó halál 
művészetének törvényeit. S ebből az összeállításból rögtön, 
mindjárt az első két fejezet olvasásánál, kitűnik az, hogy 
csakugyan, jól meghalni csak az képes, a ki jól élt. L. 1. 
cap. 1. De primo praeceplo Artís bene moriendi, quod est, 
ui qui cupit bene mori, bene vivat. Cap. 2. De secundo 
praecepto Artis bene moriendi, quod est, mori mundo. így 
megy ez a kimutatása a két művészet egybevágó természe-
tének az egész kis könyvön át. 
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méletében és ennek az elméletnek állhatatos gyakor-
lásában vagyis éleibe léptetésében nyeri teljes meg-
világítását. 

Szentünk életére és halálára alkalmazva a meg-
halásnál Bellarmintól tüzetesen kifejtett elméletet, 
melyet mások másképp variáltak, csattanósan ki-
tűnik az elmélet helyessége. Hofbauer szent Kelemen 
atya is úgy halt meg, ahogy élt : mint tisztalelkű 
igaz keresztény einher, de hősi erkölcsi tökéletes-
ségeket villogtatva ki lelkéből, s ugyancsak ember-
fölötti jelektől és következményektől kisértetve át az 
örökkévalóságba. 

Fölesküdt tanúk tanúskodnak szavahihetőségé-
ről annak a nem rajongó férfiúnak, a ki szentünk 
életének a végén egy csodás jelenetnek volt a szem-
tanúja. Hofbauer atya a templomban (nem az orsolyák-
nál) gyóntatószékben. Senki sem volt a templomban 
csak ő, és egy férfiú. Ekkor egyszerre ez a férfiú a 
templom ajtaján egy sereg szüzet látott bevonulni 
hófehér ruhában, virágokkal ékesítve, s kezökben is 
hosszú, virágokból font szalagot vittek, melyet hul-
lámzatos ide-oda mozgatással lebegtettek végig a 
templomon át és Hofbauer atya gyóntatószéke előtt 
el. A szent férfiú, kihajolva a gyóntatószékből, csak 
ennyit mondott: «Jövök, én is majd jövök». Erre el-
tűnt a jelenet. Csodálkozva kérdezé a jelenet után a 
a szemtanú férfiú Hofbauer atyától, hogy mit jelent-
sen ez a dolog? Szentünk, a szentek sajátos, rend-
kívüliségeikkel rejtőzni kívánó lélek- és élettani tör-
vénye szerint, csak ennyit felelt: «Hallgass! Ne szólj 
senkinek róla!»1 

Ez volt Hofbauer szent Kelemen atya közeli 
halálának mennyei megüzenése és bevezetése. Már 
föntebb láttuk, hogy szentünk teste milyen bajban 
szenvedett és mi oknál fogva. Korának előrehaladá-
sával baja is súlyosodott, úgy hogy az 1819. év vége 
felé, de még inkább az 1820. év elején, már nagyon 
meglátszott rajta, hogy súlyosan beteg. Tanítványai, 
lelki gyermekei, fájdalommal látták a szent férfiú 
testi erőinek sorvadását. De közeli halálára, hiába 
hirdette ő azt, senki sem mert komolyan gondolni, 
annyira szükségesnek látszott az ő élete az adott 
körülmények között. Midőn valaki figyelmeztette 
mégis, hogy kímélje magát, mert szükség van reá, ő 
egyszerűen s majdnem hidegen ezt válaszolta : «Isten 
nem szorul senkire!»2 

Halála előtt mintegy egy hónappal, saját igen 

1 Innerkofler, 789. t. V. ü. Haringer, 351. 1. Summarium 
a. 1873. p. 341. 

2 Innerkofler, 790. 1. Sehr richtig und bezeichnend be-
merkt Don Pajalich (1. c. 127. §.) : «Sein Körper wurde von 
Tag zu Tag schwächer, und die verborgene Krankheit be-
kam immer gröszere Gewalt. Man sagte ihm, er solle sich 
mehr schonen, er aber konnte sich nicht dazu entschlieszen, 
aus eigener Bequemlichkeit die Arbeiten zu unterlassen. 
Um ihn dazu zu bringen, wäre irgend eine Person notwen-
dig gewesen, die eine Autorität über ihn gehabt hätte (also 
ein Oberer), aber eine solche mangelte». 

komoly betegségéhez még az a csapás járult, hogy 
jobbkeze és mindene, Stark atya, titkárja, szin-
tén súlyosan megbetegedett. Sem szolga, sem laikus 
testvér nem állt a két beteg rendelkezésére. Hof-
bauer atya, a nagyobb beteg, ápolta, kínosan ver-
gődve föl egy emelettel magasabbra, az ifjú rend-
tagot, a ki nem sokára jobban is lett. 

így ment bele szentünk betegségének halálos 
fordulatába, föltartóztatlanul, sőt abba mintegy 
bele sodortatva. 1819. márczius 4-én este sok 
fiatal ember gyónt nála. Gyónás után kirázta a 
hideg. A halál dermesztő szelének végzetes érin-
tése volt ez.1 Dacára ennek az akut rosszul-
létnek szentünk megtartotta lelki gyermekeivel az 
asztali fölolvasást, melyet most is bámulatosan egy-
szerű és fönséges megjegyzéseivel fűszerezett. Föl-
vetette például azt a kérdést, miért nem áldoztak 
az ószövetségben Istennek halat? Senki sem tudott 
rá feleletet adni. Végre megszólalt ő és megfejtette 
a dolgot. «Mert, — így szólt — a halaknak nincs 
hangjuk Isten dicsőségének hirdetésére.» Annál in-
kább kell a jó hanggal megáldott embereknek ezt 
az Isten adományát az ő dicsőségére használni. 
Magára áttérve, elmondta, hogy mily örömet oko-
zett neki az, ha az Oltáriszentség előtt a «Szent 
vagy Uram, szent vagy»-ot a néppel együtt énekel-
hette. Az ifjú emberek, tudva az előző hidegrázás-
ról, szokottnál korábban akartak elköszönni, de szen-
tünk tartóztatta őket : «Nem tesz semmit, így szólt, 
lia később fekszem is le». 

Következő nap, márc. 5-én, nagyböjt harmadik 
vasárnapja volt. Súlyos betegsége dacára fölment a 
szószékre és prédikált. Ez volt az ő utolsó prédi-
kációja. Beszédének tárgya sajátságosan beillik súlyos 
betegsége okozta lelki állapotába és hangulatába. 
Arról a számadásról szólt, melyet egykor tetteinkről, 
az Istentől kapott adományokról és kegyelmekről, 
kell majd mindnyájunknak adni. Közföltünést kel-
lett alázatosságának egy megnyilatkozása: «Oh, így 
szólt, hogyha én életemben mindenkor megfeleltem 
volna az isteni kegyelemnek, mennyi jót tehetett 
volna általam az Isten!» Az élettől s az emberektől 
való búcsúzkodás tanulságos hangja! 

Ez alatt szentünk betegsége egyre súlyosodott, 
úgyhogy már Veitli, orvosa is nyugtalankodni kezdett. 
Más ember ilyenkor már ágyba feküdt volna ; szentünk 
nem hagyta abba a lelkipásztori munkát. Bár metsző 
hideg volt, kiment a mechitaristákhoz s azután be-
jött az Orsolya-rendi szüzekhez és gyóntatott. Este 
is, 5-én, 6-án, 7-én, rendesen fogadta lelki fiait. Már-
cius 8-án azonban már maga is kimondta, hogy 
«nagyon rosszul» van. Stark atya is betegen, tehe-

1 Veith dr., szentünknek erről a testi állapotáról a 
következő orvosi nyilatkozatot tette : «Im März nahm das 
Hämorrhoidalleiden zu und entstand eine Entzündung des 
Inteslinus rectus, der Blase und der anliegenden Teile, welche 
durch Blutegel nicht gehoben wurde». Innerkofler, 791. 1. 
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tetlenül feküdt másodemeleti szobájában. Ekkor 
mondá szentünk soror Thaddaeának : «P. Stark 
föl fog gyógyulni; én azonban nemsokára, igen rö-
vid idő múlva meg fogok halni.» Erre a soror: 
«Imádkozni fogok, mondá, Istenhez buzgón, hogy 
önnek, főtisztelendő atyám, még sok éven át egész-
séget és életet adjon.» «Ne a mi akaratunk, 
válaszolá szentünk, hanem Isten akarata legyen 
meg, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is». 
A soror nem hagyta abba, hanem így folytatta : 
«Reánk szerzetesnőkre nézve igazán szerencsétlen-
ség lenne, hogyha önt elveszítenők.» Szentünk, a 
nála már ismeretessé vált fensőbb tudományával, 
így válaszolt: «Csak a bűnt tartsd szerencsétlen-
ségnek!»1 Breznai] Béla dr. 

Adatok a nyitra-zobori kamalduliak törté-
netéhez. (Ii.) 

Ezen oltár háta mögött áll a második oltár, mely 
a chorus felé néz, Keresztelő szent János tiszteletére 
emeltetett; van rajta különféle ásványokból össze-
rakott, üveggel födött barlang, ennek közepén ül 
keresztelő szent János. Alapja márványból való, 
asztallapja fából készült márványutánzatképpen festve. 
Hordozható oltáron (ereklyék nélkül) és két gyertya-
tartón kívül más a szent mise szolgáltatásához szük-
séges kellék nincs ott. 

A harmadik oltár a kelet felé eső kápolnában 
áll, a melyet egykoron a kamalduliak káptalanának 
neveztek. Az oltár Nagyboldogasszony tiszteletére 
avatott. Alapja vörös márvány, az egész oltár és a 
felső lap is épített, gipszdiszítései márványutánzatok. 
Közepén áll a mennybe vitetett Szűz Mária művészi-
leg festett képe, gyertyatartója négy, szentségházzal 
ellátva, kellően aranyozott, hordozható kővel és más 
a szent miséhez szükséges dolgokkal ellátva a lepe-
dőkön kívül. 

A negyedik, szent Zórád tiszteletére szentelt oltár, 
dél felé fekszik azon kápolnában, mely sekrestyéül 
is szolgál. Asztallapja és az egész oltár legdíszesebb 
asztalos munka, közepén szent Zórád faragott szobra, 
két kamalduli szent környezi. Diszes aranyozású, 
hordozható oltárköve ugyan van, de egyéb kellék 
hiányzik. 

Az ötödik oltár is dél felé emeltetett szent 
Romuald apát tiszteletére. Alapja vörös márvány, 
asztallapja és többi részei építvék, de díszesen már-
ványozott és aranyozott. Közepén a falon lóg szent 
Romuald apát festett képe. Hordozható oltárköve és 
négy gyertyatartója van, egyéb szükségesekkel ellátva. 
Az evangelium oldalán a fal homlokzatán van 
elhelyezve gróf Apponyi család emléktáblája és ara-
nyozott címere. Az emléktábla díszesen csiszolt fekete 
márványból való. 
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Valamivel lejebb ugyancsak a déli részen emel-
kedik a hatodik szent László király tiszteletére. Alapja 
vörös márvány, az asztallap és oltára épített, dísze-
sen márványozott és kellően aranyozott. A fal köze-
pén van szent László király festett képe. Gyertya-
tartói száma négy, oltárkővel és a szükséges föl-
szereléssel. 

A keleti részen van elhelyezve szent Benedek 
apát tiszteletére emelt oltár. Alapja vörös márvány, 
asztala és az egész oltár épített, diszes aranyozású. 
Közepén a falon lóg szent Benedek festett képe. l)ús 
aranyozású oltárkővel, négy gyertyatartóval és min-
den szükségessel el van látva. 

A nyolcadik oltár is keleten van szent István 
király tiszteletére. Alapja vörös márvány, többi része 
dús aranyozással és márványozással épített. Szent 
István képe a közepén van. Hordozható oltárkővel, 
négy gyertyatartóval és egyéb szükségesekkel van 
ellátva. 

Ezen kívül a következő képek díszítik a templo-
mot : a choruson szent apostolok, a főoltár szentség-
háza fölött szent Bomuald képe, a falakon pedig: 
szent Bonifác vértanú, oroszországi püspök, B. IX. 
Gergely pápa, szent Zórád, Patrícius, Nepomuki szent 
János, bencés apácák, szent János vértanú, Damiani 
szent Péter, szent Benedek, Zórád tanítványa szent 
Domonkos és Szentháromság képei. 

Az örök lámpa költség kiányában nem ég. 
A templom 1798-ban oly jó karban volt, hogy 

ugyanezen Canonica Visitatis szerint csak 200 írtba 
kerülne a szükséges javítás. A templom egyéb föl-
szerelése is arra vallott, hogy a kamalduliak jól gon-
dozták. 

A jó szerzetesek 1695-ben vonultak be magyar-
országi első kolostorukba, Zoborra; első perjelük 
E. János Félix vala,1 a ki Lipót királyhoz benyúj-
totta Jaklin Miklós báró elefánti birtokos és neje 
szül. Gellérth Judith a nyitrai káptalan előtt hitele-
sített kötelezvényét, melyben mint az ellátási összeg 
reá eső részét 600 frtot biztosít, és e célra lekötötte 
elefánti birtokát 10,000 forint erejéig. 

A társalapító Jaklin Balázs báró püspök meg 
ugyanazon évben költözött az örökkévalóságba, a 
contemplativ életmódot folytató atyák pedig az ala-
pítók szánkéka szerint zsolozsmáikkal, szent mise 
áldozataikkal dicsőítették az Istent, gondozták a 
vidéket, művelték a tudományt és a zobori anya-
földet, a mennyire házuknak arra szüksége volt. 
A világ keveset hallott róluk, hiszen ők a világnak 
búcsút mondtak, érintkezésben voltak a hegyen túl 
lakó elefánti pálosokkal, a Zobor hegy alatt lakó és 
addig Nyitrához tartozó darázsi hivek lelki ügyeit 
az egyik kamalduli vezette. 

1708-ból megemlíthetem azt a rendkívüli ese-
ményt, hogy a jó szerzetesek többeknek menedék-

RELIGIO 

1 Innerkofler, 793. 1. 1 Vurum i. 111. 392. 1. 
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helyet engedtek kolostorukban Pálffy vad rácai ellen, 
a ki az áruló Ocskay brigadéros tudtával megtá-
madta a zobori kolostort is és a menhelyet keresők-
kel a legnemtelenebbül hánt.1 

Milyen élet folyhatott a szemlélődő életet foly-
tató és silentiumot szigorúan megtartó szerzetesek 
között, csak az adhatja meg a választ, a ki majd 
megtalálja a kolostor évkönyveit. E történet külön-
ben sem hosszú, 1695—1782-ig terjed, mert ekkor 
adta ki II. József a szemlélődő életet folytató szer-
zetesek eltörlését elrendelő parancsát. A kolostor 
birtokával együtt a vallásalapé lett. 

Bánatos szivvel mentek el a jó szerzetesek, a 
ház üresen maradt, ú j lakó csak hat év múlva köl-
tözött a kolostorba, midőn 1788. július 17-én a 
darázsi hivek helyi káplánja költözött át ide, mivel 
Darázson plébánialak nem volt. 

A pusztulás lassan, de biztosan haladt előre. 
A darázsi plébánia 1816 szept. 115-án kelt Canonica 
visitatiója azt mondja,2 hogy minden úgy néz ki 
mint az utolsó (1803) egyházlátogatás idején, kivéve, 
hogy a templomot execrállák, használaton kívül 
helyezték, fölszerelését részben szétkapkodták, rész-
ben a kegyurasági (vallásalapi) templomoknak ado-
mányozták. 

1828 június 17-ki visitatio már pusztulásról 
beszél, a «zobori fiók-egyház egykoron a kamal-
duli szerzetesek birtokában, most elhagyatott puszta, 
pedig egykoron a szerzetesek szép és kiváló egyháza 
volt, de azok eltörlése után a darázsi plébániához 
csatolták, az épület pusztulásnak indult és rom».3 

Míg a kolostor és birtoka a vallásalap kezelé-
sében állott az 1880-as évekig (ekkor a nyitrai, 
püspökség megvette), addig az épületekkel nem 
sokat törődtek, a cellák bedőltek, a templom tető-
zete is beszakadt, épságben csak az emeletes főépü-
let elülső és baloldali része maradt, a jobboldali 
szárny rom. A nyitraiak a használhatóbb részeket 
elvitték emlékül és a figyelmes sétáló hol egy Jaklin 
püspöki címert talál beépítve a szőlők kerítésébe, 
hol egy kolostorbeli szobor diszíti a szőlőt, egyes 
képek is megvannak, és a kamalduli szenteket 
ábrázolják. 

Ez idő szerint Nyitrán a kamalduliakra nézve 
valami újat felkutatnom nem sikerült. Befejezésül 
megemlítem a nyitrai ferencrendiek könyvtárában 
létező díszes, keményfából készült mozaikszerű 
misézési rendet, mely 1754-ben készült. Egy méter 
hosszú, 70 cm. széles, a tábla egyik oldalán a misézők, 
másik oldalán a ministrálók nevei következő sor-
rendben : A. IL P. Prior, R. P. Magister, P. Augusti-
nus, P. Eranciscus, P. Adalbertus, P. Bonaventura, 
P. Ililarion, P. Balthasarus, P. Onuphrius, P. Tibur-

1 Mittueli József: Adatok Elefanth történetéhez 1904,95.1. 
2 A darázsi plébánia egykorú visitatiója. 
3 A darázsi plébánia egykorú visitatiója. 

tins, P. Bonifacius, P. Caelestinus, — másik olda-
lon szemközt: P. Hyacinthus, P. Dominicus, P. Casi-
mirus, P. Thomas, F. Urbanus, F. Aegydius, F. Eze-
chiel, P. Paulus, F. Ignatius, F. Vendelinus, F. Lau-
rentius.1 

A zobori kamalduliak egykori történetírójának 
munkáját megkönnyíteni akarom, midőn megemlítem, 
hogy néhány adat a zobori kamalduliakra nézve 
található : Márki Sándor dr : II. Rákóczi Ferenc élet-
rajzában (Századok 1911) és Mittuch József: Képek 
a zobori zárdából cimű értekezésében (Nyitramegyei 
Szemle 1911. — 11. és 12. szám.) 

Cserenyey István dr. 

Machiavellizmus. (A társadalmi erkölcstan szempontjából.) 
(VIII.) 

Ha fölkeltik valakiben az alacsony, vérengző 
szenvedélyeket és ha aztán még azt mondják, hogy 
nincs Isten, a kinek büntetésétől félni kellene, akkor 
valóságos fenevadat szabadítanak rá az emberi tár-
sadalomra, mely nem bir el sokat ebből a fajtából. 
És minél nagyobb ennek a fenevadnak hatalma, 
annál nagyobb méretűek dúlásai is. Az Istenben 
való hit ezzel szemben mindig mérsékelő, fékező 
tényezőnek bizonyul. «Lehet — írja Voltaire — hogy 
az isteni igazságosság gondolata nem mindig képes 
a szenvedély rohamát megzabolázni. Ilyenkor mintha 
részeg lenne az ember; a lelkiismeretfurdalás csak 
akkor jelentkezik, mikor az ész újra jogaiba lépett, 
de azután ugyancsak megkínozza a bűnöst. Az 
istentagadó ember lelkiismeretfurdalása azt a titok-
zatos borzongást érzi, mely a nagy gaztetteknek 
kísérője. Lelkiállapota nyugtalan és kegyetlen ; az 
az ember, a ki vérrel mocskolta be magát, nem 
fogékony többé a társiasság szelid érzelme iránt ; lelke 
durva s az élet örömei iránt érzéketlen; őrjöng, de 
bánatot nem érez. Nem fél, hogy számon kérik 
majd tőle azokat az áldozatokat, kiket széjjeltépett; 
ő mindig gonosz marad, vadságában megkeménye-
dik. Ellenben a hivő ember, ha esetleg ballépésre 
is ragadtatta magát, magába tér. Az atheus szörnye-
teg marad egész életére, a hivő ember csak rövid 
ideig volt barbár. Miért? Mert az egyiknek van, a 
mi fékezze, a másiknak nincsen».2 

Rémitő hidegvérrel tolmácsolja a flórenci titkár 
a fejedelmeknek, hogy öljenek, irtsák ki a kényelmet-
len családokat, kobozzanak el birtokokat, a mikor 
jónak látják s egy pillanatra sem jut eszébe, meg-
engedhetők-e ily gaztettek, vérengzések egy ember-
nek szeszélyeért s fönnálhat-e oly állam, melynek 
élén ily szörnyeteg áll. Minden értelmes ember föl-
fogja, mily bajokat okozhat egy gonosz, zabolátlan 

1 A nyitrai szent ferencrendiek könyvtárából. 
2 U. o. 104. 1. «L'homme au contraire qui croit en Dieu, 

rentrera a lui meine. Le premier est un monstre pour toute 
sa vie. le second u'aur été barbare qu'un moment. Pourquoi 
c'est que l'un a un frein, lautre a rien qui l'arrête.» 
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szenvedélyű uralkodó s hogy fest az olyan nyáj, 
melyben hosszabb időn át ily farkas pusztított. Mindez 
egy csöppet sem nyugtalanította Machiavellinek rideg 
lelkét. Mily óceán választja el ezt a törpe eszű 
embert egy Aqu. szent Tamástól, a ki századokkal 
Machiavelli előtt teljes mértékben átlátta a kényúri 
kormányzásnak egész átkát s azt, okulásul mások-
nak, le is í r ja: «Cum tyrannus •—írja szent Tamás — 
contempto communi bono quaerit privatum, con-
sequens est, ut subditos diversimode gravet, secun-
dum quod diversis passionibus subiacet ad bona 
aliqua affectanda. Qui enim passione cupiditatis 
detinetur, bona subditorum rapit: unde Salomon: 
Rex iustus erigit terram, vir avarus destruet earn. 
Si vero iracundiae passioni subiacet, pro nihilo 
sanguínem fundit, unde per Ezech. 22. dicitur: 
Principes eius in medio eins, quasi lupi rapientes 
praedam, ad effundendum sanguínem. Hoc igitur 
regimen fugiendum esse, sapiens movet dicens : 
Longe esto ab homine potestatem habente occi-
dendi, quia scilicet non pro iustitia, sed per potes-
tatem occidit pro libidine voluntatis. Sic igitur nulla 
erit securitas, sed omnia sunt incerta, cum a iure 
disceditur, nec firmari quicquam potest, quod posi-
tum est in alterius voluntate, ne dicam libidine». 

«Nec solum in corporalibus subditos gravat, 
sed etiam spiritualia eorum bona impedit, quia qui 
plus praeesse appetunt, quam prodesse, omnem pro-
fectum subditorum impediunt, suspicantes omnem 
subditorum excellentiam suae iniquae dominationi 
praeiudicium esse. Tyrannis enim magis boni quam 
mali suspecti sunt, semperque his aliéna virtus for-
midolosa est. Conantur igitur praedicti tyranni, ne 
ipsorum subditi virtuosi eifecti magnan imitatis con-
cipiant spiritum, et eorum iniquam dominationem 
non ferant, ne inter subditos amicitiae foedus et 
pacis emolumento ad invicem gaudeant, ut sic dum 
unus de altero non conüdit, contra eorum dominium 
aliquid moliri non possint. Propter quod inter ipsos 
discordias seminant, exortas nutriunt, et ea quae 
ad loederationem hominum pertinent, ut connubia 
et convivia, prohibent, et caetera huiusmodi, per 
quae inter homines solet familiaritas et fiducia gene-
rari. Conantur etiam ne potentes, aut divites fiant, 
quia de subditis secundum suae malitiae conscien-
tiam suspicantes, sicut ipsi potentia et divitiis ad 
nocenduni utuntur, ita timent, ne potentia subdito-
rum et divitiae ei nocivae reddantur. Unde et Job 
15. de tyranno dicitur: Sonitus terroris semper in 
auribus eius, et cum pax sit, nullo scilicet malum 
ei intentante, ille semper insidias suspicatur. Ex hoc 
autem contingit, ut dum praesidentes, qui subditos 
ad virtutes inducere deberent, virtuti subditorum 
invident, et quam pro posse impediunt, sub tyrannis 
pauci virtuosi inveniantur. Nam iuxta sententiam 
Philosophi apud illos inveniuntur fortes viri, apud 
quos fortissiini quique honorantur, el ut Tullius 

dicit, iacent semper et parum vigent, quae apud 
quosque improbantur. Naturale etiam est, ut homi-
nes sub timore nutriti in servilem degenerent ani-
mum, et pusillanimes fiant ad omne virile opus et 
strenuum : quod experimento patet in provinciis, 
quae diu sub tyrannis fuerun t . . . Haec igitur nocu-
menta tyrannidis Rex Salomon considerans dicit : 
Cum impii sumpserint principatum, gemet populus, 
quasi sub Servitute deductus, et iterum : Cum sur-
rexerint impii abscondentur homines, ut tyranno-
rum crudelitatem évadant. Nec est mirum, quia 
homo absque ratione secundum animae suae libi-
dinem praesidens nihil differt a bestia, unde Salo-
mon : Leo rugiens, ursus esuriens princeps impius 
super populum pauperem: et ideo a tyrannis se 
abscondunt homines sicut a crudelibus bestiis, 
idemque videtur tyranno subjici, et bestiae saevienti 
substerni». 

Magyarul így szól ez a klasszikus hely: «Mikor 
a fejedelem a közjót mibe sem véve csupán önjavát 
keresi, mi sem természetesebb, mint hogy külön-
böző módon gyötri alattvalóit, aszerint, a mint ez 
vagy amaz a szenvedély kerekedik benne fölül 
másoknak javai után. Mert a kit a bírás vágya ural, 
az elveszi alattvalóinak vagyonát, a mint már Salamon 
király mondta: Az igazságos király fölmagasztalja 
az országot, a kapzsi pedig elpusztítja azt. Ha pedig 
a harag indulata fogja el, akkor minden ok nélkül 
vért ont, Ezechiás szavai szerint : Közepette az ő 
fejedelmei, mint a martalékot ragadozó farkasok a 
vérontásra. Azért int a bölcs, hogy az ilyen kor-
mányzást kerülni kell, mondván : Tartsd magadat 
távol attól az embertől, a kinek hatalma van ölni, 
mert nem az igazságosság szellemében használja e 
hatalmát, hanem szenvedélyei sugallatára él vele. Ahol 
tehát letérnek a jog útjáról, ott vége a közbizton-
ságnak, ott ingatag minden, nem is szilárdulhat meg 
semmi, a mi valakinek kénye-kedvére van bízva». 

«Ámde nemcsak az anyagi dolgok körül gyötri 
alattvalóit, hanem lelki javaikban is károsítja és 
akadályozza azokat, mert azok, a kik nem használni, 
hanem uralkodni vágynak, az alattvalóknak minden-
nemű előmenetelét készakarva hátráltatják, úgy véle-
kedvén, hogy alattvalóiknak minden jeles tulaj-
donsága az ő gonosz uralmuknak hátrányára van. 
A zsarnok ugyanis nem a rosszakra, hanem a jókra 
gyanakszik s másoknak erénye mindig félelmetes az 
ő szemében. Azon mesterkednek tehát az ilyen kény-
urak, hogy megakadályozzák polgáraikban az eré-
nyeknek és ama l'enkölt gondolkodásnak szellemét, 
mely a zsarnoki uralmat nem tűri. Szántszándékkal 
megrontják alattvalóik barátságos és békés életét és 
összetartását, kölcsönös bizalmatlanságot szítanak 
körükben, hogy így megosztva uralmuk megtörésére 
kísérletet ne tehessenek. Épen azért elhinti közöttük 
a viszály magvait, a már meglevő visszavonást erő-
sítik és még a házasságokat és a vendégségeket is 



442 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

megakadályozzák, melyek a polgárok közölt szoro-
sabb kapcsokat hoznak létre és minden egyéb 
dolgot elnyomnak, mely az embereket közelebb 
hozza egymáshoz és atyafiságos érzületét kelt. Azt 
nem engedik meg, hogy hatalomra vagy vagyonra 
tegyenek szert a polgárok, mert a mint jómaguk 
másoknak ártalmára használják hatalmukat és pénzü-
ket, maguk szerint Ítélve attól tartanak, hogy a 
megerősödött alattvalók esetleg őellenük fordulhat-
nának. Azért már Jób könyvében is ezt olvassuk a 
kényúrról: Rettegés zúgása van mindenkor füleiben ; 
és noha békesség vagyon, ő mindenkor cseleket 
gyanít. Minthogy tehát az elöljárók, a kiknek feladata 
volna az alattvalókat az erény útjára vezetni, ennek 
épen az ellenkezőjét teszik, a kényurak alattvalói 
között kevés erényes ember találtatik. Mert a bölcs 
szerint is ott virulnak a bátor emberek, ahol a leg-
bátrabbak becsben állanak és Tullius szerint oly 
tulajdonságok, melyeket a társadalom rosszal, nem 
igen virágzanak, sőt ki is vesznek. Az is természetes 
dolog, hogy oly emberek, a kik örökös rettegésben 
élnek, végre is szolgalelkúekké lesznek és képtele-
nekké bármely férfias és bátor cselekedetre : igy 
van ez a tapasztalás szerint is minden olyan tarto-
mányban, mely sokáig görnyedt valamely kényúr 
rabigája alatl. A kényuralomnak mindemez átka 
lebegett Salamon királynak szeme előtt, mikor 
ezt mondotta: Mikor a gonoszak ragadják maguk-
hoz az uralmat, akkor nyögni fog a nép, minthacsak 
rabszolgaságban sínylődnék és ismét : Mikor a gono-
szok fölütik fejüket, akkor elrejtőznek az emberek, 
hogy kikerüljék a kényurak kegyetlenségét. Nem is 
csoda, mert hiszen az értelem józansága nélkül 
csupán kénye-kedve szerint uralkodó ember rosszabb 
a fenevadnál, a miértis így szól Salamon : Valóságos 
ordító oroszlán és éhes medve a gonosz fejedelem 
a szegény népre nézve: s azért a kényurak elől 
úgy menekülnek az emberek, akárcsak a vadállatok 
elől, hiszen körülbelül egyre megy, vájjon egy 
kényúr tapossa-e az embert, avagy valami bősz 
fenevad keríti hatalmába». (De regimine principum, 
1. I., c. III.). Jehlicska Ferenc dr. 

"Fpvházi Berlin. Szomorú jelek. — Németországot, főleg 
"rf, annak protestáns részét, még nem régen a «Gottesfurcht 

vtlag- u n c j fj-omme Sitten»-ek hazájának szerette hirdetni az 
krónika, öreg Vilmos császár. Valamint az istenfélelem, úgy a 

jámbor erkölcsök tekintetében, úgy látszik, mintha 
bajok kezdenének mutatkozni, nagyobb arányokban, 
mint valaha, a németek hazájában. Legalább a követ-
kező szomorú állapotok és jelenségek cáfolhatatlanul 
erre vallanak. 

Itt Berlinben 1910-ben nem kevesebben, mint 
9500-an léptek ki a porosz Landeskirchéből, mondjuk 
álleinegyházból, vagyis ennek a protestáns országos 
egyháznak minden 212-ik hive hátat fordított a porosz 
királyok protestáns vallásának. S lia kérded, mi lett 
belőlük ? Mely valláshoz csatlakozlak ? A felelet még 

szomorítóbb. A porosz protestáns egyház kitért tagjai-
nak óriás többsége egy hitvalláshoz sem csatlakozott, 
mert többnyire mind hitvallástalanokká (confessionslos) 
lettek. A porosz királyok protestantizmusa tehát most 
már arra kezd szolgálni, hogy hitvallástalanokká tegye 
az embereket, hitetlenekké — a hívőket. 

A templombajárás is szomorúan lést a világhírű 
büszke Spreealhenben, a mit az egyes protestáns 
templomokban egész év lefolyása alalt gyűjtött pénz-
adományok ijesztő csekélységéből lehet következtetni, 
így például kitűnt, hogy Berlinben egy egész éven át 
csak 3 protestáns templomban gyűlt össze adomány 
100 márkán felül, 9 templomban 50 márkán felül, 10 
templomban körülbelül csak 30 márka gyűlt össze, 40 
templomban ennyi se jötl össze, 14 templomban pedig 
még csak 10 márkát sem adakoztak össze a hivek egy 
egész év alatt. 

Hamburgban általános a panasz, hogy a vasárnapi 
és ünnepi templombajárók száma évről-évre ijesztő 
módon (erschreckender Weise) csökken. A nagyobb 
templomokban, a hol csak ülőhely 1200—1400 is van, 
örülni lehet, ha 100 ember jelenik meg az istentisztele-
ten. Néha a hivek száma leszáll 50-re, 40-re, sőt alább 
is, oly hitközségek részéről, hol a protestáns lakosság 
száma meghaladja a 30—40.000 főnyi létszámot is. 
A hamburgi «Kreuzkirchenbote» c. egyházi lap őszintén 
bevallja, hogy — «ez valóságos bankrótság». (Das ist 
thatsächlich Bankerott.) A kitől e sorokat átvesszük, 
annak egyszer egy hamburgi tőzsgyökeres protestáns 
patrícius ezt mondta : «A templombajáras nálunk a 
konfirmációval megszűnik». És vájjon miért? «Mert 
némely lelkipásztorunk az ő papolásával még azt a 
csöpp hitet is kibeszéli belőlünk, a mivel az iskolából 
az életbe kiléptünk». Ez a hamburgi patrícius bizo-
nyára hallotta Fischer dr. lelkész papoiását, a ki tudva-
levőleg a hamburgi és vidéki szabadelvű protestáns 
lelkészek vezére s a ki az «egyház szabadságá»-ról 
mondott egyik beszédében arra a kérdésre, hogy ő mit 
hisz Jézusról, egyenesen kimondotta, hogy : «Én nem 
hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Hiszen éppen ez 
különböztet meg bennünket a pozitív hithez ragaszko-
dóktól. Minthogy ezek a pozitív-hitüek (die Positiven) 
tőlünk azt követelik, hogy Jézus istenségét elfogadjuk, 
mi szembeszállunk velők. Mi az evangeliuinot a mi 
felfogásunk szerint akarjuk hirdetni.» Ki csodálkozhatik 
most már a fölött, hogy ilyen prédikációk mellett a 
prosestáns hivek hitetlenekké, vallástalanokká lesznek 
s minden vallásnak hálát fordítanak?! 

Bizony, bizony, egy cseppet sem lehet csodálkozni 
azon, hogy ily körülmények között Németországban 
nemcsak a szociáldemokratizmus izmosodik, de maga 
az anarchizmus is nyilván mer szervezkedni és gyűlé-
sezni. Poroszországban már két nyilvánosan működő 
anarchikus szövetség áll fenn és működik: a berlini és 
a krel'eldi. Épp most pünkösd napján volt Düsseldorf-
ban anarchikus kongresszus, melyen 20 város körül-
belül 100 személytől volt képviselve. Elhatározták, hogy 
a politikai választásoknál tartózkodó állást fognak 
egyelőre elfoglalni, egyébiránt pedig a hadsereg és az 
ifjúság anarchikus befolyásolására fognak minden áron 
törekedni. Gyönyörűséges mákvirágok. A jámbor német 
császár aligha lesz büszke rájuk. — y —la. 
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ÚJ képek- VIII. Rajzolja : Mester. 

.4 tájkép másik oldala. Annak a társadalmi kép-
nek, melyet a múltkor az iskola tájékáról rajzoltam, 
másik oldala is van ám. 

Egyoldalú, vastagon elfogult ember számba men-
nék, ha azt akarnám valakibe — a kibe bebeszélni, 
hogy a mi iskolai életünk, nevelő-oktatási rend-
szerünk, gyakorlatunk rendben van. Hogy annak 
rendbe' van a szénája. És semmi kívánni valót nem 
hagy . . . 

Ennek a kérdésnek töve, dereka és magva körül 
egész és hatalmas irodalom keletkezett. E szűk 
rámában alig festhetem vázát is. 

Szerény nézetem szerint a baj egyik és nem is 
kicsinyleni való forrása onnan buggyan, hogy a szü-
lőket, a társadalmat úgyszólván hatalmába kerítette 
a gimnáziumi és egyáltalán a középiskolai, az «úrrá 
nevelés» láza. 

A középiskolák úgy megtelnek, mint a tele-
hombár. De nem tiszta búzával. Hanem nagyon is 
vegyesen — selejtes, konkolyos szemekkel. 

A mi társadalmunk nem számol azzal, hogy hát 
ez a tenger úrnak készülő ifjúság miként fog majd 
elhelyezkedni, tért fogni a mai divat szerint nevezett 
«intellektuel» osztály határai közt. A mai társadalom 
nem tudja észrevenni, hogy mily hatalmas anyagi 
erőt, eredményt produkál a kézi ügyességek pályája a 
szellemi munkával szemben. Sőt éppen maga az 
iparos és kereskedelmi osztály nem tudja megérteni 
és megbecsülni azt a talajt, melyből anyagi izmoso-
dása és társadalmi tekintélye is kinőtt. Hanem fana-
tikus hittel, beteges lázzal kergeti liait, leányait az 
«intellektuel» züllésbe, pusztulásba. 

A kormányzat azzal védekezik, hogy nem bír 
ellenállani a gimnáziumi láznak, a mely ma már a 
legkisebb városok idegeit is mozgásba hozza. 

És megtelnek a gimnáziumi osztályok, a közép-
iskolák párhuzamos osztályai az ifjúsággal. Túl-
tömöttekké válnak iskoláink. Az egyéni nevelés, a 
nevelőoktatásnak ez az igazi művészete csak a tan-
ügyi lapok és cikkek hasábjain van meg. Voltakép 
megyünk vissza-vissza a tömegoktatáshoz. 

A tanár képtelen megismerni növendékét. Le-
hetetlenné válik, hogy behatoljon az ifjúság lelkébe. 
Abba a titkos műhelyekbe, a hol izzik az értelem, 
forr az érzelem, acélosodik az akarat vagy teljesen 
ellágyul, elmálik. A hol összeforrnak a jellem elemei, 
kialakul az ember egyénisége. 

A mi tanáraink nagy részének nem a gyermek 
egyénisége, szive, igazi lelke az az iránytű, mely őt 
a növendék megítélésében vezeti, hanem a kalkulu-
sos könyv. 

A kalkulus-rendszert kultiváljuk. Kalkulusvilággá 
lett az iskola világa. És nem az a nevelőintézet, a 
hol kalkuluskönyv nélkül minden pillanatban szá-
mot tudunk adni a növendék értelmi erkölcsi tar-

talmáról. A kalkulus képzete uralkodik a tanáron. 
A kalkulus képzetével lép a diák az iskolába. Kél, 
fekszik, álmodik. Oly erősen belevágja magát a 
gyermek késő életébe is, hogy vannak olyan 
emberek, kiknek a kalkulusos könyv, a gyermekkor 
e rémének félelme, rettegése az aggastyán lelkében 
is megmarad. 

° * 

Szinte magam előtt látom e pillanatban is a 
pápaszemes tanár urat. Sírboltszerű csönd. Az ifjak 
lélegzet nélkül lesik, mint forgatja annak a rémes 
kis könyvnek lapjait az a merev, ideges kéz. Percek 
telnek talán, mire egy név elhangzik. Szinte 
látom, hogy mint nyúl utána annak a rémes könyv-
nek a türelmetlen tanár, ha a tanuló lassúbb gon-
dolkodású, vagy akadozó. 

— Azonnal beirom. 
— Rögtön leültetlek. 
— Véged v a n . . . 
És a tanuló tudja ám, szomorú tapasztalatok 

árán, hogy az a kalkulus könyv szentírás. Az az egyet-
len felelet döntő az ő iskolai életében. Legalább 
is a legközelebbi intésig. 

És azon túl is. Hiába fogja tudni ő egy következő 
alkalommal ugyanazon tananyag-egységet. . . annak 
a sötét számnak nyoma már ki nem törölhető. 

Sok tanárnál az ő kalkulusos könyve oly hatal-
mas bizonyító erejű, hogy még kézzel fogható téve-
dés esetén, megcserélés esetén is görcsösen ragasz-
kodik hozzá. 

A kalkulus lett a tanár lelkiismeretének irá-
nyítása, sőt hóhéra. Az érzékeny lelkiismeretű 
tanárok azért meg sem elégesznek a rendtartástól 
kijelölt osztályzati fokozatokkal. Akárhány tanárt is-
merek, a kinek kalkulusos könyvében ilyen jegyek 
fordulnak elő : J_, V«, T , 2/i, 2, 2", 2/, 2/3, s/2, 3, ~3, 3, 
V A 4 /B , 4, 4 / S , 1 , T , 5, 6. 

Hát miről teszen tanúbizonyságot ez a lelki vib-
ráció? Hogy rettenetes szőrszálhasogatással törek-
szik a tanár megbizonyosodni a tudás mértékéről. 
Mintha a szóbeli vagy még az Írásbeli feleleteket, sok-
szor néhány percnyi feleletet analizálni, hajszálig 
megértékelni lehetne úgy, hogy az hű képe, vissza-
tükrözője legyen a gyermek egyéniségének, kifejez-
hetőségével küzdő ismerettartalmának, értelmi világá-
nak és jövő fejlődése alapjának. 

És hányszor felelhet sok-sok iskolában az a 
gyermek? Megtörténik, hogy két szerencsétlen fele-
let után elbukik. És ezzel meg is apadhat munka-
kedve, de tehetségéről is, szorgalmáról is hamis kép 
marad az egész esztendőre. Még továbbra ís. 

Csudálkozzunk-e, ha aztán a kalkulus a szülők-
nek is minden öröme, reménye. Rettegése, réme. 
A kalkulus megtéveszti sokszor nemcsak a tanárt, 
de a családokat is. A jó kalkulust hozó gyermek 
jövőjét kiszínezik. A rossz kalkulusú gyermek bűn-
bak leszen az otthonban is. 
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A kalkulus pedig mily sokszor örömtelen és gyü-
mölcstelen virágokat fakaszt. Fölébe kerekedik az 
erkölcsi értéknek. Sovány, bizonytalan kvalifikációja 
az egész ifjú, az egész egyén értékének. 

A kalkulusmánia célnak tekinti azt, a mi pedig 
csak eszköz. Nem is elsőrendű eszköz. 

Az élet a legnagyobb, az igazi kalkulusmester. 
A gyümölcs. Az eredmény. 

A tudás, a jó felelet még nem gyümölcs. Az 
ismeretek tömegét hiába visszük a gyermek tuda-
tába, agyába, a lélek főközvetitő szervébe, ha aztán 
a szellemi vérkeringés, a lelki erők táplálása, moz-
gatása nem tudja ellátni az összes lelki erőket. Az 
ismeretek mily sokszor meghőkölnek a tudat küszö-
bénél is. Vagy meg nem emésztheti az ifjú lelke. 
Nem asszimilálhatja. Miként a fizikai tápláléknál a 
vérbejutás: úgy a szelleminél is a lélekbe való egész 
beolvadás, az összes lelki erők megizmosodása, 
egészséges irányítása : ez a fő. Mint az közönségesen 
tudva van, de a gyakorlatban oly sokszor, nagyon 
sokszor nem érvényesül.. . 

* 

Hogy visszakerüljek újra a kalkulushoz.. . föl-
vetem a kérdést: vájjon hát dobjuk teljesen félre az 
osztályozást? A kalkulust kergessük ki az iskolából? 
Iszen, ezért ácsingóznak ugy-e szülők és rossz diá-
kok egyaránt. 

Félre ne értsük egymást, szíves olvasom. Kar-
társaim. 

A legridegebb §-usnak is van szelleme. Lelke. 
Van különösen, ha azt eszméjében, szellemében fog-
juk föl. És alkalmazzuk is. A modern birói fölfogás, 
az ítéleteknek sokszor és sokakra nézve meglepő 
alapfölfogása, kiinduló pontja és intenciója már-már 
végez a §-usoknak, a hetüknek. . . mozdulatlanságával 
és ridegségével. 

Több melegséget, több szeretetet. Szigorral páro-
sított szeretetet és szeretettel párosult szigort kérünk ! 

Szeretetet a fegyelmezésben, szeretetet a tudás 
mértékének eldöntésében. A szeretet szüli a meleg-
séget, a közvetlenséget, a bizalmat, az érdeklődést 
egymás iránt. 

Közelebb... a gyermekek szivéhez. Sőt lelkiis-
meretéhez! Mert ezen keresztül juthatunk igazán az 
ő egész lelkéhez. Egyéniségéhez. 

Azt olvastam a minap egy nagytudományű peda-
gógus értekezésében, hogy a mai ifjúság fegyelme-
zése valósággal csata, kifárasztó és elkeseredett küz-
delem az idő előtt fölkorbácsolt és hihetetlen vad-
sággal előtörő szekszuális ösztönök ellen. 

Hát lehet. Teljes általánosságban még sem lehet 
így elfogadni. 

Az a baj, hogy az iskolába lépő gyermek-ifjak 
soraiban sok eszes ifjú már a családból hozza azt 
az anyagot, mivel aztán veszélyezteti, fertőzéssel 
fenyegeti az összest. 

Ez az én tapasztalatom. 
De az is tapasztalatom és meggyőződésem, hogy 

a szeretet, a gyermek lelkéhez, szivéhez való lehaj-
l á s . . . a bizalom-keltés legbiztosabb villámhárítója a 
legelső ösztönök.. . úgy mondják most: tavasz meg-
érzésének, megmozdulásának — jelenségei ellen. 

Ne a kalkulus, azok a ritka feleletek, osztály-
könyvekbe való befirkálás legyen egyedüli hid a 
tanár és ifjú közt. 

Nem a kérlelhetlen buktatás réme, nem is a 
verekedés, koplaltatás, a soha nem mosolygó pedáns 
arc, a félelem szülte tekintély legyen középpontja, 
tengelye a mi nevelő-oktatásunknak. 

Hanem a szeretet! 
— Ha engem szeretsz, nem fogod többé lenni 

soha. 
A lanár ne spiclije, hímem atyja, barátja legyen 

tanítványainak. 
Azokat a rossz jegyeket az «erkölcsi» viseletből 

se dobáljuk olyan könnyedén. Ez is kalkulus. Az 
eleven, sőt csintalan gyermek «erkölcsileg» igen jó 
gyermek lehet. 

Beszélik, hogy egy különben egészséges ifjútól 
túlságosan, idegesen gondolkozó és ítélkező kör-
nyezete napról-napra azt kérdezte: 

Mi bajod van? Mily rossz színben vagy? 
Az ifjú végre is elhitte, hogy ő beteg. Az ágynak 

dőlt. Alig lehetett életre támasztani. Pedig éppen nem 
volt lényegesebb baja. 

így vagyunk azzal az ifjúval is, a kinek könnyel-
műen homlokára sütjük, «hogy ő rossz erkölcsi» 
viseletű. Addig mondjuk, míg belevetjük a züllés 
ágyába, a honnan többé lábra állítani nem tudjuk. 

Még az elvadult gyermek lelkületét is megragad-
hatom. Csak meg kell arról győznöm, hogy szeretem. 
Csakmódját-útját ejthessem, hogy az a gyermek ne csak 
folytonos szidásomat, kémleléseimet érezze. Okosan 
szeretem. Érezze az ő lelki változásainak kellemeit, nyu-
galmát. Veszi észre az a gyermek, hogy gyakrabban ma-
gára hagyom. Nem zaklatom. Nem járok utána, 
vájjon igéretét teljesíti-e? Bár mindent tudok, hogy 
mit tesz. Kérdéseimre adott feleletében hiszek. 
A gyermek kedélyét ezzel kiemelem és önbizalmát 
visszaszerzem, hogy iszen ő más is lehel. S ha még 
látni fogja, hogy a zsarnoknak, túlszigorúnak tar-
tott nevelő bízik benne, nemcsak önbizalomhoz, de 
a tanítója iránt való b iza lom. . . szeretet is fölébred 
lelkében. 

Ez a szeretettel való nevelésnek módszere. Töb-
bet érő kincse, ereje a nevelésnek, mint a rideg 
kalkulus és a napról-napra elhangzó prédikáció. 

. . .Tudom én jól, hogy százan fognak egyszerre 
fölszisszenni, mosolyogva válaszolni : 

— Ez is csak szürke elmélet. 
De a száz között 80% lesz, v a n . . . a ki ezt az 

elméletet gyakorlatban meg se kisérlette . . . 
Vag}r próbálták. De eredménytelenül. . . 
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Szókratész, a nagy görög tanító tanítványát azon 
szavakkal vitte vissza szüleihez : 

— Ez az ifjú engem nem szeret. Mit sem tehe-
tek vele. 

Hát bizony — ez a lelki jelenség nagy baj. Mert 
a ki engem nem szeret, sőt gyűlöl . . . az nem szereti 
az iskolát sem. Az nem érdeklődik a tantárgy, a 
tudomány iránt se', a milyen pályára pedig szánva 
van. Az ilyen ifjút bizony vissza kell vinni szülei-
hez, de korán, de idején. Mert ekkor még lehet 
belőle és lesz i s . . . jó irányítás mel le t t . . . hasznos, 
munkás tagja társadalmunknak. 

Troda- A szabadság . Politikai tanulmány. Irta Tuka 
Jom. jogakadémiai tanár. 1910. Grill Károly k. k. válla-

lata. Budapest. Ára 10 korona. 528 1. 

IV. 
Igen sikerüli fejezet a «Szabadság és egyenlőség» 

cimű VIII. fejezel. Érdekes és meggyőző annak meg-
világítása, hogy az egyenlőtlenségnek, a specializálódásnak, 
a differenciálódásnak milyen jelentősége van az «egyén» 
minőségének és közvetve a társadalom színvonalának 
emelésére és pedig a látszólag kedvezőtlenebb egyéni 
állapotnak (szegénység, kiváltság-nélküliség stb.) is az 
egyénre és a társadalomra gyakorolt kedvező hatására 
(a kedvező helyzet, a külső erőkifejtés és a kedvezőtlen 
helyzet, az önmagában való elmélyedés egyaránt emelik 
az emberi szinvonalat 1). Másfelől pedig az ember, mint 
közületi lény, természeténél fogva törekszik a valamely 
szempontból vele kapcsolatban álló, vele egyenlő érdekek 
által vezérelt egyénekkel való bizonyos fokú egyenlő-
ségre, amit létesíteni, az egyenlőtlenségeket nivellálni a 
közületben érvényesülő hatalomnak a feladata, de e fel-
adatát túllépné a hatalom, ha a differenciálódást teljesen 
megszüntetni akarná. 

Az egyéni különbözőség az egyéni szabadságnak 
tartalmát adja, míg az egyenlőség, az egyetemesség nem 
más, mint a közület szabadságának tartalma; az esz-
mény az, hogy az emberek megmaradhassanak mennyi-
ségileg egyenlőtleneknek, de legyenek minőségileg, mint 
bizonyos közületek (emberi nem, társadalom, állam, 
egyház) tagjai, egyenlők. (Szerző itt is utalhatott volna az 
ókori és középkori egyház nagy szerepére az emberek 
egyenlősítése tekintetében ; már Szent Jabab apostol, 
(Jak. 2, 2.) is ennek lelkes szószólója volt : az egyházban 
az egyház tekintélye és jogi hatalma alatt lettek előbb 
egyenlőkké az emberek, hogy később egyenlőkké lehes-
senek, mint a nemzeti társadalom, még később mint az 
állam és végre a nemzetközi társadalom tagjai is.) Az 
állam nivelláló tevékenységét szerző (346. 1.) élénken 
szemlélteti azzal, midőn reámutat arra, hogy az állam 
megadva a jogegyenlőséget, kiemeli az egyéni az ököljog 
bizonytalanságából a közületi élet biztosságára és ki-
egészíti az ő gyenge egyéni erejét a közület erejéig; de 
másrészt alkalmazza az állam a jogegyenlőség korrek-
tivumát, (a szabadság és az egyenlőség equilibrálorát), 
az igazságosságban, az előnyöknek és hátrányoknak nein 
egyenlő, hanem arányos kiosztásában. 

Tanulságosan méltatja szerző a tanításnak és agi-

lációnak jelentőségét az egyenlőség szempontjából: ezek-
ben ugyanis a kimagasló egyének igyekeznek magukhoz 
felemelni a tömeget — és másrészt a nagy tömegek 
egyenlőségi törekvéseit, amelyek a tömegekel elfogó 
utánzási, a magasabbakhoz való asszimilálódási vágyra 
vezethetők vissza, ezen utánzási vágynak indító oka 
pedig ismét a differenciálódás vágyának tömeges fel-
lépésében található meg. így felfogva áll az, hogy az 
ember minden korban mind nagyobb szabadságra törve, 
nagyobb terjedelmű egyenlőségre jutott a magasabb 
osztályokkal, és mind általánosabb egyenlőségre lörve, 
nagyobb szabadságra telt szert, vagyis a szabadság és 
az egyenlőség, a differenciálódás és asszimilálódás egyenes 
arányban állanak, aminek magyarázata az, hogy az 
egyenlősítés a természetileg különböző egyénekből ismét 
még több differenciálódást vált ki ; ezért jellemzi korun-
kat, ellentétben a középkor és a kezdődő újkor homo-
geneitásával, úgy a nagyobb differenciáltság, mint egy-
úttal a nagyobb homogenitás és szocializáltság. 

Ami a statikus rendben az egyenlőség és különbség, 
az a dinamikus rendben az állandóság és a változás, a 
Szokás és a divat. Korunkban a szokás, a sablon mind szé-
lesebb rétegeket, de a réginél kisebb intenzitással fognak 
el, és ugyanakkor a modern élei differenciáltságával 
kapcsolatosan a különbözés is sűrűbb, habár egyénen-
kint csekélyebb mérvű. Ez a magyarázata, hogy korunk-
ban egyrészt oly nagykiterjedésű a sablon és oly ritka 
az igazán eredeti egyéniség, de mégis másrészt oly-
annyira dühöng a nézeteltérés és széthúzás. Az egész-
séges fejlődés ez: lehetővé tenni a differenciálódás és a 
homogeneitásnak egymással arányban álló folytonos 
emelkedését. 

A IX. fejezetben («Polgári és politikai szabadság»), 
szerző az egyéni szabadság (magánjog, polgári jogok) 
és a közszabadság (politikai jogok) közti ellentétet tár-
gyalja, másszóval a kétféle szabadság önmeghatározási 
elemének ellentétét, és ezen ellentétnek feloldását az 
állam jogi szervezetében látja, amidőn az állam a maga 
törvényeivel korlátot szab a maga szabadságának az 
egyénnel, mint egyénnel, és továbbá mint közületi taggal, 
állami szervvel szemben ; az előbbi szempontból meg-
hagyván az egyénnek az önmeghatározás területéül és 
jogi védelme alá fogva a polgári jogok területét, az 
utóbbi szempontból pedig helyet adván az egyénnek a 
közület önmeghatározásában való részesedésre (alkot-
mány, önkormányzat). A közszabadsági önmeghatározás-
ban való részesedést illetőleg szerző nem híve a jog-
egyenlőségnek (általános választói jog); ezen álláspont 
ellen nem kívánunk itt kifogást tenni, de megvalljuk, 
hogy indokolását (346. 1.) nem találjuk meggyőzőnek. 
Mert az ugyan igaz, hogy az egyénből, mint egyénből, 
kiindulva nem lehet politikai jogokat vindikálni az 
összeseknek, mert a politikai szabadság nem az egyének-
nek, hanem a köznek szabadsága, amelyben való része-
sedéshez csak a politikai értékkel birók bocsáthatók ; 
de nem veszi észre szerző, hogy ő maga is elismerte, 
bog}' az egyéni szabadságnak határait az állam törvé-
nyei állapítják meg, az állam törvényeit pedig a közület 
képviselete hozza és így, ha másért nem, minden ember 
egyénileg is (egyéni szabadsága szempontjából) érde-
kelve van a választásnál és így neki a választásra vala-
melyes ingerencia mégis volna biztosítandó, ez még egy-
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általában nem jelentene az állam atomisztikus berende-
zését. Épen ezen okból nem látom be azt sem, miért kellene 
elvileg ellenezni a referendum-rendszert és más hasonló 
népjog-kiterjesztést. Azon két kérdésre: (1) miért nem 
elég a szabadsághoz csupán az egyéni önmeghatározás, 
(egyéni szabadság), vagy (2) miért nem elég csakis a 
közületi önmeghatározás a szabadsághoz, szerző azzal 
felel, hogy: 1. az ember egyéni önmeghatározása meg-
menekülhet a külső meghatároztatástól, ha ö maga is 
részt vehet a jogi szervezet létrehozásában ; 2. hogy a 
közületi szabályozás csak általános szabályt állíthatna fel, 
amelybe az egyénileg differenciált cselekvőségek nem vol-
nának belészoríthalók és így a közület önmeghatározásá-
nak kizárólagosításával az egyén szabadságát korlátozná. 

A X. fejezetben (Szabadság és alkotmányosság) 
szerző a közszabadságnak, vagyis az állami közület 
szabadságának önmeghatározó elemére megy át és 
vizsgálja annak kapcsolatát az alkotmánnyal és pedig 
ennek szerveivel (képviselet, kormány és államfő), hatás-
körével és az alkotmányos formákkal, és megállapítja, 
hogy az önmeghatározó közszabadságot az alkotmány 
szerveinek közületi rendszere, a szervek kellő elkülöní-
tése és egymástól való függetlenítése és ennek dacára 
is megóvandó egysége, összhangja mellett, vagyis az 
állami önelhatározás lélektani teljessége mellett, (amit a 
parlamentárizmus rendszere valósított meg legsikerül-
tebben) jobban biztosítja, mint az individualisztikus rend-
szer (utasítás, visszahívás, referenduma képviselet tekin-
tetében stb.) Továbbá megállapítja szerző, hogy az alkot-
mányos szervek hatásköre csakis az emberiség másik 
alanyának, az egyénnek, hatásköréig terjedhet, ami csak 
az egyénnek és a közületnek a humanizmus érdekében 
hozott kölcsönös és folytonos önmegtagadása árán 
valósítható meg: az egyén mint államszervi tényező 
nem hagyja magát az egyéni szabadság hatáskörébe 
való belényúlásra ragadtatni, míg csak a humanizmus 
nem kívánja, és viszont az egyén, mint egyén nem 
kívánja a közületi szabadság körének szűkítését ott, 
ahol az «emberi» eszmének a közületi berendezés felel 
meg jobban, amely egyensúlyozás körül az állandóság 
(közszabadsági irányzat) és a változás (egyéni szabad-
sági irányzat), a konzervativizmus és a liberalizmus, 
(progresszivizmus) ellentétes pólusokként — míg szélső-
ségekké (reakció és radikálizmus) el nem fajúinak — 
fontos és értékes szerepet játszanak. (Érdekes, hogy ezen 
hullámcsapások vizsgálatánál a szocializmus, mint ex-
kluzív közszabadsági rendszer, közelebb áll a szintén 
közületi szempontot képviselő konzervativizmushoz, mint 
az egyéni szabadság maximumát és a közszabadság 
minimumát hirdető individualista liberalizmushoz.) 
Alkotmányos formák jelentősége az, hogy a jogi formák 
adják meg a szilárd keretet az egyéni és a közületi 
energiák és törekvések csatájához, de egyúttal olyan 
ruganyos keretet is, amelyet a nemzetnek akarata a viszo-
nyokhoz mérten, de ismét csak a maga által előírt 
formák közt, kitágíthat és meg is változtathat, mely 
szempontból nézve a forradalmat, a nemzet formai 
akarata ellen törő népakaratot, a szabadság önmeg-
határozó eleme szenved formai sérelmet a forradalomban 
és tovább menve a jogi formáknak a forradalom által 
okozott sérelme az egyéni szabadság és közszabadság 
érvényesülésének megbénítását okozza. 

A XI. fejezetben (Szabadság és demokrácia) szerző 
az arisztokratikus elveta demokratikus elvvel párhuzam-
ban veszi vizsgálat alá a közszabadságra gyakorolt hatás 
tekintetében és megállapítja, hogy az egyéni kiválóságot 
kizárólagosan hangsúlyozó arisztokratikus fölfogás, mint 
az individualizmus lúlhajtása, csakúgy egyoldalú, mint 
a többséget hajtogató demokratikus elvnek, az egyen-
lőséget követelő közszabadsági iránynak, kizárólagos 
alkalmazása. A kiváló egyesek, az emberi közület arisz-
tokratái emelték először föl az emberi szinvonalat; a 
demokraták, bizonyos fejlődés után, velük való egyen-
lőségre törekesznek és így szélesebb körökre terjesztik 
ki az arisztokraták által megteremtett magasabb szin-
vonalat, mígnem ujabb kimagasló egyéniségek a demo-
krata társadalomnak arisztokratáivá nem lesznek. Ez 
a szabadság és az egyenlőség, az egyéni és a közületi 
elv versenye. Az ember haladása csupán a két eívnek 
együttes és párhuzamos versenye és érvényesülése 
mellett érhető el ; ennyiben élesen látott Nietzsche, 
mikor az ember értékének leszállítását látta a demo-
krácia nyomában sarjadozni. Szerző tanulságosan vá-
zolja a demokratikus elv kinövését, a politikai kisebb-
ségek ellentétes szerepét : a demokratikus többséget 
rendesen nem a nemzet valódi akarata, hanem egy jól 
szervezeit és agitáló kisebbség juttatja a hatalomhoz; 
viszont pedig érdekesen utal a kisebbségeknek fékező 
szerepére épen a demokratikus államban, amely szerep 
az arisztokratikus államban a jogfosztott tömegeknek 
jutott. A haladás iránya tehát az, hogy miként az 
arisztokratikus rendszer idejében a közhatalom ellen a 
tömegeknek, a többségnek jogot biztosítottak az álla-
mok, úgy biztosítsanak a demokratikus államokban 
jogot, befolyást a közület ügyeire a kisebbségeknek is, 
mert nem elég lehetetlenné tenni a fejedelmi vagy 
kisebbségi despotizmust, hanem útját kell állani a 
tömeg-despotizmusnak is. A fejezet végén szerfcő (423.1.) 
a nők egyenjogúsításának kérdésével foglalkozik; szerző 
a nők szabadsága (tartalmi és védelmi elem) érdekében 
ellenzi a nők jogi és társadalmi önállósítását és a femi-
nisták által e célból követelt politikai jogokat. 

Jól megírt fejezet a XII. fejezet (Szabadság és ön-
kormányzat), ahol szerző az önkormányzatban a köz-
szabadságnak egyik erős biztosítékát és értékes és olcsó 
funkcionálását látja, egyben az egészséges közigazgatás-
hoz szükséges decentralizációnak megvalósulását. A kö-
vetkező (XIII.) fejezetben (Egyéni szabadság és állami 
beavatkozás) szerző kimutatja úgy az individualista 
iskolának, mint az utilitarista iskolának elégtelen-
ségét az egyéni szabadság körére gyakorolható állami 
ingerencia határainak megvonásához; szerző szerint az 
állam beavatkozása nem kifogásolható, ha beavatkozá-
sával az embert értékesebbé teszi, de épen ez a szem-
pont vezesse az államot az ingerencia mérséklésére is, 
mert más részről az egyéni szabad erőkifejtés is emeli 
az ember értékét, míg a szüntelen gyámkodás azt alább-
szállítja; az állam szerepe tehát egyensúlyozni az önzés-
nek és az emberi szolidaritásnak mérlegserpenyőit. 

A XIV. fejezetben (Társadalmi szabadság) szerző a 
társadalmi kapcsolatoknak (vallási társulatok, nemzetiségi 
csoportok) a szabadságra gyakorolt hatását vizsgálja és 
a szabadság szempontjából az államnak velők szemben 
követendő eljárását. Szerző a társadalomban, valamint 
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a társadalmi részleges kapcsolatokban az egyéni sza-
badság megnyilatkozását látja és azért ellenzi az ilyen 
kapcsolatok kiirtására törekvő állami irányzatot, de az 
egyéni szabadságnak az ilyen kapcsolatok despotizmusa 
ellen való megóvására szükségesnek mondja az állami 
felügyeletet. A vallásról, mint társadalmi alakulatról 
szólva szerző (469. és k. 1.), a vallás sajátlagos területéül 
csak a lelket, az ember belsejét jelöli meg, míg annak 
külső, jogi formáját (felekezet, egyház) az állam jogából 
deriválja és azért az «egyházat» az állam hatalmi köre alá 
tartozónak mondja. Mindez nem egyeztethető össze azzal, 
amit az egyházjog az egyháznak láthatóságáról, jogi termé-
szetéről, függetlenségéről, az egyházjognak párhuzamosan 
elsődleges jogi természetéről vall. Nem fogadható el az 
sem, hogy az egyház és állam viszonya, mint két egymástól 
független és egymás megsemmisítésére (sic !) törő közület-
nek viszonya, soha kielégítően meg nem oldható ; valamint 
az sem, hogy az egyház (vallás) «már lényegéből folyólag 
nem alkalmazhat rendszeres külső kényszert» (475.') és 
mintha az egyház csakis a «puszta hit erejével» gyako-
rolna befolyást az ember sorsára. A következő fejezetben 
(Család, tulajdon és szabadság) is találkozunk egyes 
elszólásokkal. így 483. 1. : «a vallási szervezet és az 
állam a családdal és a tulajdonnal egyszerre jelentek 
meg a merő (sic!) vegetativ tétből emberi színvonalra 
először emelkedett társas lét körében». (Evolúciós izü 
kultúrtörténet). U. o. : «a mint a vallás befolyása nő a 
világi hatalom elleni, hódítónak látszó, de valójában ön-
magát profanizátó (sic!) törekvései megszűntével...» 
492. 1.: a házasságról az evolúció liázasságtörténeti fej-
lődési fokozataira emlékeztető módon írja, hogy a 
monogám házasság a magántulajdon kifejlődésével 
kapcsolatban lépett fel ; ami így általánosítva törté-
netileg nem igazolható. 

Az utolsó fejezetben (Szabadság és szocializmus) 
szerző méltatja a szociális kérdés jelentőségét, mely 
abban áll, hogy korunkban az egyéni szabadság levén 
túltengésben a közszabadság lelett, mind erösebb lesz a 
törekvés vagy az egyéni szabadságnak teljes elnyomá-
sára (szociáldemokrácia), vagy pedig annak erkölcsi 
korlátok közé való visszaszorítására (keresztény szo-
cializmus); az előbbi a kommunizmus (termelő javak 
kollektiválása) formájában és a tettleges anarchia segé-
lyével akarja elérni az önzés megszűnését, az utóbbi az 
önzésnek és a versenynek nem csupán a szeretet, hanem az 
igazságosság és a jog alapján való mérséklésével reméli 
elérni az anyagi helyzet egyenlőtlenségéből származó 
visszásságokat, de az utóbbi, a keresztény szocializmus, 
is sürgeti az állam részleges szocializálását, bár nem 
megy el a magántulajdon eltörlésének követeléseig. 
Szerző az egyéni szabadságot háttérbe szorítani törekvő 
szociáldemokrata államfelfogás kritikájával és ez állam-
rendszernek a szabadságra való vészes következményei 
(korlátlan politikai szabadság, korlátlan gazdasági és 
szellemi szolgaság) ecsetelésével zárja be müvét. 

Összefoglaló ítéletünk Tuka Béla dr. pécsi jog-
tanárnak művéről a következő: A mű a szabadság esz-

1 Annyit koncedálunk szerzőnek, hogy az egyház hivatásával 
nehezen egyeztethető meg a nyers kényszer, a karhatalom és a pallos 
alkalmazása, de vannak az egyháznak az ö sajátlagos természetéhez 
illő módjai és eszközei a jogi kényszer alkalmazására (egyházi bün-
tetések, jogfosztások, hatálytalanítások stb.). 

m éj ét minden oldaláról és párját ritkító irodalmi keret-
ben tanulságosan megvilágítja, a szabadságnak egyéb 
eszmékkel és uralkodó elvekkel való látszólagos össze-
ütközése tekintetében előálló problémákat nagy éles-
látással és lényegökben kielégítően is megoldja. Ezen 
tárgyi értéknek megfelel az előkelő tárgyalási mód, a 
folyékony és tiszta nyelvezet, bár c pontban néhány 
fejezetnél a világosság és áttekinthetőség kedvéért némi 
utósimítás kívánatos volt volna. Az előadott kifogások 
túlnyomóan a theológiának, a vallásbölcseletnek és a 
kultúrtörténetnek a jog és a jog- és lársadalom-bölcselet 
határait érintő teréről merültek fel, melyek épen azért 
lényegében nem érintik a műnek specifikus, tudomá-
nyos értékét, bár épen ezek kevésbbé teszik alkalmassá 
a müvet a szakemberek körén túl való használatra. 
Ilyen megszorítással a művet megszerzésre és olvasásra 
ajánlom. 

Hámig Ferenc dr. 

Taxony i J á n o s S. ,1. é le te és e rkö lcs tan í tó 
pé lda tára . Irodalomtörténeti tanulmány. Irta Jablonkay 
Gábor. Kalocsa. 1910. 317. 1. 

A szatmári béke (1711.) utáni kor, mint az ú. n. 
«nemzetietlen kor» dísztelenkedik irodalomtörténeti köny-
veinkben. Nem mintha álomba merült volna irodalmunk ; 
írtak akkor is, sokat, de jobbára latinul. A magyar 
nyelvű irodalom művelőiül abból az időből egy-kettőn 
kívül csak Faludit és Mikest szokás emlegetni. Nekem 
ez a felfogás mindig előítéletesnek látszott, mint az egész 
«nemzetietlen» elnevezés is. Csak mérjük a régi irodalom 
mértékével s gyűjtsük jobban össze az akkori magyar 
nyelvű termelést, mindjárt magyarosabb lesz az a kor, 
mint ahogy Toldy óta hiszik. 

Jablonkay jelen müve ime felszínre hozza ama 
korból Taxonyit (több kiadást ért «Tüköréi» 1740-ben 
jelent meg Győrött), akiről irodalomtörténetünk nem 
emlékezik meg, pedig nyelv és stílus tekintetében méltó 
előzője Faludinak. 

Taxonyi eme főműve a nép számára írt oktató, 
kateketikai példatár, mellyel a romlott erkölcsökre akart 
hatni, mint később Faludi. Céljánál fogva egyes kényesebb 
kérdésekre is ki kellett terjeszkednie, amit figyelembe 
nem vévén Császár Elemér dr., kissé élesen itéli meg. 

Jablonkay nagy szorgalommal és kutatással álla-
pítja meg Taxonyi irodalomtörténeti értékét. Felkutatja 
a forrásokat, melyeket használt, hogy a népies iroda-
lomra (a mondaköltészetre, mint egykoron a Gesta 
Romanorum) való hatása miatt kimutassa a szálakat, 
melyek «történeteit» a világirodalom hasonló termékeihez 
kötik. Rámutat ezen történeteknek vagy motívumaiknak 
későbbi (XIX. századbeli) költőink részéről történt fel-
dolgozásaira. Elemzi nyelvkincsét s megállapítja, hogy 
még Arany, Riedl szerint, 10.000 szót használt, Taxonyinál 
sokkal kisebb terjedelmű könyvben, a magyar nyelv 
«legnagyobb szegénysége» idején, 6000 szól találunk s 
mint jellemzőt kiemeli, hogy a «Nyelvtörténeti Szótár» 
egy szót se veil löl belőle, pedig lapokon keresztül vagy 
200-at sorol fel Jablonkay, melyek a «Nyelvtörténeti 
Szótár»-ban egyáltalán hiányzanak, annakjeiéül, hogyan 
bánnak el régibb kath. szerzőinkkel a túloldalon. 

Egyáltalán Jablonkay könyve értékes adalékot nyújt 
nyelvészeinknek s alkalmas a figyelmet felhívni arra 
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hogy az a bizonyos kor nem egészen érdemelte meg a 
«nemzetietlen» elnevezést. 

De Taxonyi életének és működésének vázolásával 
sok érdekeset mond a magyar művelődéstörténet iránt 
érdeklődőknek is. Megismerkedünk a jezsuita iskoláz-
tatással, a fiatal rendtagok tanárképzésével ; látjuk, hogy 
a nagyszombati egyetem nem stagnált Pázmány után, 
hanem fokozatosan fejlődött; hogy a tanulmányok tárgya 
nem puszta formalizmusban vagy casuisticában merült 
ki; hogy mi volt a gyakori tanárváltozásnak az oka; 
milyen volt a jezsuiták magyar nyelvű irodalmi műkö-
dése Taxonyi korában, mely szintén gyarapodást és 
emelkedést tüntet föl. Taxonyi hitszónoki munkája 
kapcsán látjuk továbbá, hogy a jezsuiták nemcsak a 
magasabb ranguakkal foglalkoztak, hanem a néppel is, 
mely kedvelte őket s bizalommal fordult hozzájok. Ennek 
köszönhető a sok visszatérés is az egyházba s nem 
cselnek, erőszaknak, mint némelyek állítják. Szóval 
egész korképet nyerünk Jablonkay könyvéből, részle-
tesen látjuk az akkori életviszonyokat is. 

Sok ferde Ítéletet csempésztek be nálunk a köz-
tudatba épen az irodalomtörténeti tanulmányok révén, 
főleg a katholikus irányú irodalomra nézve. Még Pintéi-
Jenő tanárnak az akadémiától jutalmazott irodalom-
történeti könyve sem ment ezektől. Nagy tisztogatási 
munkára van tehát szükség, hogy a multat igaz fényében 
láthassuk. 

Jablonkay ezzel a könyvével hivatottnak mutatkozik 
be a meggyökerezett előítéletek oszlatására ; kutatói kész-
sége, széles látóköre és munkakedve egyenesen predesz-
tinálják erre. Csak egynehány ilyen alapos munkásra 
van szükségünk s irodalomtörténetünk az egyoldalú 
megítélések s felekezeti elfogultságok jármából azonnal 
kiszabadul. Ez pedig a tudománynak az igazi érdeke, d. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Bolond egy világot élünk. 

Mindenki felekezeti ebben az országban : a protestáns, 
a zsidó, a szabadkőmives. Egymást támogatják, egymás 
szekerét tolják. A mit pedig ők tesznek, tőlünk egyene-
sen rossz néven veszik, ha mi is, nem hogy össze-
tartunk, hanem ha csak merjük is magunkat katho-
likusoknak nevezni. Ha csak a nevünket említjük is ! 
Egyenesen megkövetelik, hogy mi is csak miattuk 
létezzünk s hogy a magunk elhanyagolásával csak az ö 
érdekeiket szolgáljuk. 

Látott-e már valahol katholikust támogató zsidói 
vagy protestánst ? Csupa érdekszövetkezetek s ebben 
legérdekesebbek most a szabadkőmives-zsidók ; merik 
szidni Barkóczyt, hogy a kath. tanárokat támogatja s 
ők maguk a legsajátosabb érdek-kompánia, egymást 
emelik s minden mást háttérbe szorítanak. Az ilyen 
eljáráshoz bizonyos, hogy is mondjam: arcbőr kell. 
Vájjon mikor látják meg már egyszer mindezt katho-
likusaink ? 

Nézze az imént Szegeden, a legkatholikusabb magyar 
városban, történteket s még Hock plébános is, a ki soha 
kath. ügyben szót nein emeli, megy a zsidók táborába 
korteskedni. Fölfordult egy világ! A hogy mivelünk 
bánnak, oly módon csak a gyenge elméjüekkel szokás 
elbánni. Alföldi, 

Z. H o s s z ú p e r e s z t e g . Köszönöm. 
l t . B u d a p e s t . A ki mélységes problémákkal foglal-

kozik s Írásban is fejtegeti őket, könnyen tévedhet, mert 
régi dolog, hogy : errare humanuni est. A hol virágzó theo-
logiai irodalom van, gyakran esik meg, a mi egyik legnagyobb 
gondolkozónkkal, Prohászka püspökkel történt, hogy három 
dolgozata római indexre került. Az eset azért szokatlan, 
mert nálunk ritka, különösen azért, mert Rómában a vezető 
körök nem tudnak magyarul. Most is bizonyára valaki latinra 
vagy olaszra fordította ezeket a műveket, így fordulhatott 
a Congregatio figyelme mi felénk. De az eset miatt tisztele-
tünk se Prohászka püspök, se a Congregatio iránt nem csök-
ken ; az egyik dolgozott, a másik kötelességét teljesítette. És 
fogja lenni ezután is. Indexre került magyar szerzők művei : 
Hevenesi jezsuita «Cura salutis»-a a 18. század elején; Kol-
lár : De potestate circa sacra 1764 ; Kornis Károly spanyol 
műve az állam jogáról a házasságra 1857; Lenau költő: Die 
Albigenser c. müve. 

F . B u d a p e s t . Eszem ágában sincs foglalkozni Zsilinszky 
Mihálynak «A r. kath. autonómiáról» irt füzetével. Dilettáns 
ő öreg korában is, mint volt mindig a «'történelmi» dolgoza-
taiban. A kinek fogalma sincs arról, mit értenek a katholiku-
sok az emlegetett «autonomia» alatt; a ki egyházi vagyonun-
kat «állami eredetűnek» mondja ; a ki nem érti meg, hogy 
«a legfőbb kegyúri jog és az egyházi vagyon jogi természe-
tére» nézve középkori elméletek az irányadók (25. L), mivel 
azok a jogok akkor keletkeztek ; a kinek komolysága akkora, 
hogy meg meri kockáztatni az állítást, hogy «az egyházi 
birtoknak jelentékeny része csalás és okmányhamisítás által 
utott a római egyház kezére» (38. 1.) stb. — az ilyen iróra 

kár volna egy szót is vesztegetni. Elfogultság és gyűlölet 
nem tudományos tényezők, valamint Zsilinszky irói műkö-
dése sem volt az soha. 

I I . B u d a p e s t . Nagy baj az, hogy a keresztények 
gondolkozásából szinte kiesett már az isteni kegyelem 
segitő, emelő ereje, melyről sz. Pál mondotta : Isten malaszt-
jából vagyok, a mi vagyok . . . többet munkálkodtam mind-
nyájoknál, nem én ugyan, hanem az Isten malasztja énvelem. 
(I. Kor. 15, 1U.) Csak a maguk puszta emberi erejét mérle-
gelik és ezt a másik tényezőt nem veszik számba. Pedig ez is 
van ; vele erős és sokra képes az ember. Gihr írja (Das 
heilige Messopfer 1877. 45. 1.) : «Dem Erlösiingstode Christi 
verdanken wir alle und jede Gnade, die wir von Gott 
empfangen — die Gnade des Gebetes, die Gnaden zum 
rechten Glauben, zum Siege über die Versuchungen, zur 
Bekehrung des Herzens, zur Haltung der Gebote und zur 
endlichen Beharrlichkeit im Guten». Szép és hűséges keresztény 
életet tehát a mi erőnkből és az isteni malaszt erejéből lehet 
élni. Ne tessék erről megfeledkezni, s akkor bármi nehézségek 
között sohasem fogja magát gyengének érezni. 

TARTALOM. Jegyzetek a modern templomépités-
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6* EGYETEMI TA.NÁÍÍ 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Néhány szó a hazai román gör. kath. egy-
házról. 

A «Religio» gazdag jubileumi számában Hadzsega 
Gyula dr. «Román egyházi állapotok» cimén meg-
ismertetett a romániai orthodox (görög-keleti) egyház 
mai állapotával. Ezzel kapcsolatban talán nem lesz 
érdektelen a hazai gör. kath. román egyházról egyet-
mást elmondani, annál is inkább, mivel újabban ezen 
egyház évkönyveiben olyan tényeket jegyezhettek föl, 
melyeket szélesebb körben is érdemes megismerni. 

Általában azt hallottuk eddig, hogy ezen egy-
házra csak panaszkodni lehet. Hogy még mindig 
abban a régi, elmaradt állapotban leledzik, melyben 
ezelőtt kétszáz évvel az unió találta. Hogy fegyelem, 
szertartások, hitélet tekintetében nem különbözik 
akármelyik nem-egyesült egyháztól. Kétségtelen, kü-
lönbség van ezen és pl. az egyesült galiciai egyház 
között, mely régebbi is, de reformálása is már be-
fejezett tény. De ha nézzük a távolságot, mely az 
unió megkötésének időpontja s a jelen közt van, 
lehetetlen nem látni az óriási különbséget s lia nem 
felejtjük el azt, hogy nincs ugrás a természetben s 
hogy minden fejlődésnek vannak fokai, akkor nem 
fogjuk lekicsinyelni az azóta végbement fejlődést. 

Utóbbi időben aztán olyan tényekkel állunk 
szemben, melyek egy új éra hatalmas képét vetítik 
előre s melyek a következők: 

1. Hogy egy egyház viruló egyház legyen, szük-
séges mindenekelőtt, hogy legyenek igazi hivői s 
híveiben legyen megfelelő hitélet. Ehhez pedig szük-
séges mindazon eszközöket fölhasználni, melyek a 
nép hitéletének előmozdítására hivatvák. Ilyen leg-
fontosabb eszköz a népmissziók, melyek egy hit-
község lelkiéletében az isteni kegyelem bőséges csa-
tornáit nyitják meg s úgyszólván megváltoztatják a 
falu képét. A latin szertartású egyházban már rég 
gyakorlatban vannak a szent missziók. Nem úgy a 
görög szertartású, jelesül a hazai román gör. kath. 
egyházban. A legújabb időkig hirből sem ismerték. 
Néhány éve egy kiváló lelkész, Daian Illés dr. kolozs-
vári főesperes buzgó káplánjával, mostan balázsfalvi 
spirituálissal, Rosian Istvánnal voltak az első apos-
tolok, kik fogták magokat, társakat szerezve, bejárták 

a falukat, missziókat tartottak, a hivek ezrei tódultak 
a templomok felé s a buzgó hithirdetők óriási sikert 
arattak. Erre kezdték mások is fölkarolni a szent 
missziók ügyét, úgy hogy az 1906-ban megtartott 
balázsfalvi főegyházmegyei zsinat határozata értelmé-
ben megalakult az első gör. kath. román papi misszió-
egylet, mely ezidőszerint áldásos működést fejt ki. 
Ma már minden gör. kath. román vidéken rend-
szeresen tartanak szent missziókat s ezáltal hatható-
san dolgoznak a nép hitéletének emelésén. Ez egy 
nevezetes vívmány a román gör. kath. egyházban. 

2. Nem képzelhető el virágzó egyház jó szerzetes-
rend nélkül. Ennek hiánya a legnagyobb baj a görög-
szertartású egyházaknál.1 A nem-egyesült egyházak-
ban vannak szerzetesek, de Isten ments tőlük ! A gör. 
kath. rutén egyház hazánkban szintén szükségét érzi 
a szerzetes-rend reformjának, mint a hogy az Galíciá-
ban már meg is történi. Régi óhaj, hogy a hazai 
román gör. kath. egyházban is visszaállítsák s meg-
reformálják a szent Vazul-rendet. Már az 1872. és 
1882. években tartott tartományi zsinatok hoztak erre 
nézve határozatokat. Mind hiába! Végre, a mult év-
ben, Hosszú Vazul dr. lugosi püspök úr a kérdést 
úgy oldotta meg, hogy restauráltatta az ősrégi, hires 
felsőszilvási (Hunyadm.) Prislop-kolostort s a szer-
zetes-rend visszaállítása céljából kieszközölte, hogy 
Manu Leo atya, jeles fiatal szerzetes, ki már a mária-
pócsi híres monostor házfőnöke volt, a rutén rítusról 
a román rítusra térhessen át. Róma, a nagy célra 
való tekintetből, készséggel egyezett bele áttérésébe 
s az illető vezető tényezők belátására bizta a módo-
zatok megállapítását, melyek szerint a szerzetes-rend 
visszaállítható. Manu atya, mint a restaurált gör. 
kath. román szent Vazul-rend első katonája, a prisz-
lopi monostor lakója, már működik, a rendszabályok 
is ki vannak dolgozva, a noviciusok fölvétele s ne-
velése szintén folyamatban van. Nemsokára a hazai 
román gör. kath. egyháznak oly lelkes csapat fog 
rendelkezésére állani, mely Isten segítségével csodá-
kat fog művelni. 

3. A mi az irodalmat illeti, szintén nevezetes 
fordulóponthoz jutott ezen egyház. Tudvalevő, mily 

Hát a papság mirevaló ? Szerk. 
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nagyfontosságú a sajtó a szellemek irányításában. 
Nem régen még az egész román sajtó orthodox 
(görög-keleti) kezekben volt. Az unitusok egy-egy 
papi közlönyön s theologiai kézikönyveken kívül 
semmi irodalmi munkássággal nem dicsekedhettek. 
Most húsz éve aztán, mikor már odáig jutottak az 
állapotok, hogy a gör. kath. egyházat ért támadások 
ellen való hirlapi védekezést is megtagadták a nem-
egyesültek lapjai, akkor alkotta meg Balázsfalván 
egy kis csapat az «Unirea» c. hetilapot. Azóta az idő 
nagyot haladt s ma már egy szerény hetilap kép-
telen egy egész egyház igényeit kielégíteni. Most egy 
unitus napilaj) létesítése vagy az «Unirea»-nak ilyenné 
alakítása foglalkoztatja az embereket. A hazai gör. 
kath. román egyházi irodalom föllendítésére a mult 
évben, december 26-án, Nagyváradon fontos tanács-
kozás folyt le, melyen egy gör. kath. irodalmi társu-
lat létesítését határozták el. E társulat föladata volna 
jó sajtóról gondoskodni, vallásos népiratkákat, ke-
resztény néplapot kiadni. Ezen tanácskozmány ki-
folyásakép már az «Unirea» hetenkint 3-szor jelenik 
meg s ha így fog menni, nemsokára napilapjuk lesz 
a hazai román gör. katholikusoknak, csak el kell 
találni a helyes módját s egyetértéssel, tiszta ügy-
buzgalommal fontoljanak meg mindent. Milyen jó 
volna itt is egy Glattfelderi conceptio és inventio, ki 
oly könnyen teremtett «Elet»-et, főiskolai internátust, 
hát még a mi ezután fog következni! Ilyen emberek 
kellenének a román görög katholikusoknak is! 

Az irodalomra vonatkozólag megjegyezzük még, 
hogy f. é. elejétől Balázsfalván «Cultura Crestina» 
(Keresztény kultura) cím alatt folyóirat jelenik meg, 
az ottani theol. tanárok szerkesztésében. E «Katho-
likus Szemle»-féle közlönyre nagy föladat vár. Még 
csak egy papi közlönyre van szükség s akkor, ha a 
jelzett többi lapok is meglesznek, a hazai gör. kath. 
román egyházi irodalom elég tűrhető állapotba jut. 

Eme fejlődő irodalom előmunkálatai úgyszólván 
kizárólag Daian Illés dr.-nak köszönhetők. 0 volt 
az, ki mindezt előkészítette, kiadván az első keresz-
tény román néplapot, úgyszintén a «Bevasul» cimű 
keresztény kulturális folyóiratot; ő adta ki románul 
Prohászka püspök műveit s egy sereg vallási szép-
irodalmi és tudományos munkát, úgy hogy kiadvá-
nyai (saját művein kívül) fölérnek egy társulatéval. 
Mindezt minden üzleti érdek nélkül (nem intenciók-
kal való kereskedéssel) tette, csak azért, hogy meg-
törje a jeget, hogy egyszer életet lásson, hogy vala-
mit produkáljon ezen a téren a hazai román görög 
kath. egyház is. 

Ilyen előjelek után Ítélve határozottan mond-
hatjuk, hogy az uniónak a románoknál nem hogy 
talaja veszett volna, a mint nemrég panaszolták 
(boldogult Gedeon Rezső az «Egyházi Közlöny» 1909. 
évi 11—14. számaiban), hanem igenis van jövője, 
csak folytassa a munkát a megkezdett irányban. 
S csak legyenek olyan vezetői, kik egyéni kiváló 

tulajdonságaiknál fogva a románság szemében ked-
vezően képviselik az ügyet, másfelől pedig krisztusi 
buzgalommal eltelve sokoldalú munkásságukkal annak 
javát hathatósan munkálják. Sirius. 

Jegyzetek a modern templomépítésről. (ti.) 
Tökéletesen igaza van Kuhn Albertnek,1 midőn 

azt állítja, hogy sok jeles müvet alkottak újabban a 
templomépítés terén, de készet, előképszerűt, tipi-
kusát még nem. Minden forrongásban és fejlő-
dőben van. Valóban az «új» templom képe még 
nem alakult ki, útja ismeretlen. Nem csoda, hisz 
vannak egész országok, a hol esze ágában sincs 
sem a papságnak, sem a művészeknek valami újat, 
korszerűt alkotni. Franciaországban és Belgiumban 
a gótika és a román stilus járja. Tagadhatatlanul 
sok ügyességgel, nagy routinnal dolgoznak ezek a 
konzervatív építőművészek, meglátszik munkáikon 
a Viollet le Duc átal inaugurált történelmi iskola 
kicsiszolt izlése. Ámde akármennyire váltogatták, 
szerkesztgették is a stil-inventarium formakészletét, 
bármennyire törekedjenek is festői hatások eléré-
sére, a lényeg mindig ugyanaz. S végre is megunjuk 
ezt a nagy egyformaságot. Az építészeti technika 
újkori vívmányait is csak gyéren látjuk alkalmazva, 
bizonyára azért, mert érzik a művészek, hogy ezek 
más formanyelvet kívánnak s csak erőszakkal szorít-
hatók bele a középkori építésmód kereteibe. 

Azt ugyan nem tekinthetem újításnak, mikor a 
franciák mohammedán építészeti hagyományokkal 
bíró gyarmataikban, például Algírban, arab for-
mákba öltöztetik föl a keresztény templomokat. 
Hiába van a karlhagói (Tunis) székesegyháznak 
patkóivekkel összekötött oszlopsora, minaretszerű 
tornya, arabeszkes ornamentikája, a hozzáértő rögtön 
észreveszi, hogy ez az épület nem szerkezeti köve-
telményeiből és nem a céljából eredő szükségletek 
miatt formálódott ki ilyenné, hanem a tudós építész 
egy másik formavilág külsőségeivel aggatta tele a 
megszokott keresztény templomtipust s bár eredeti-
nek, ötletesnek akart látszani, csak a művészi ihlet 
és alakítóképesség hiányát takargatja. E francia-
országi jelenség könnyen megmagyarázható abból, 
hogy a világi művészet is a legutóbbi időkig a 
különböző Lajosok és a napoleoni kor hagyomá-
nyain rágódott. 

Anglia konzervativismusa már inkább föltűnik és 
gondolkodóba ejt, ha összehasonlítjuk a templomi 
művészet tipikus, egyformás alakjait, különösen a 
házépítésnek egységes, nemzeties irányban haladó, 
de folyton fejlődő alakulataival. Látván a sok új, 
speciálisan «angol» gót templomot, hajlandók volnánk 
a genius loci számlájára írni ezt a hagyományokból 
élő művészetet, ha ki nem zökkentenének bennün-

1 Moderne Kunst und Stilfragen, 30. lap. 
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ket e hitünkből az újabb templomépítés legnagyobb 
alkotásainak, a londoni katholikus Westminster-
kathedrálisnak (Bentley műve) erős antik reminis-
cenciái, archeologizáló utánérzései. 

Spanyolországban — úgy láttam — kizárólag a 
nemzeties hagyományok talaján állnak a templom-
épitésben. A gótikából és a mór emlékekből sarjadt 
ki az a festői, fantasztikus stilus, mely nem szerke-
zeti újításokban, hanem dekorativ részletezésben 
fejeződik ki, például a barcelóniai Tibidabo-hegyen 
épülő, kővé merevedett virágerdőhöz hasonlatos 
fogadalmi templomon. Kétségtelen, hogy az egyéni 
képzelet virtuóz csillogása szinte megbűvöl ez alko-
tásokon ; de ha mélyebben hatolunk elemzésükbe, 
csakhamar rájövünk, hogy nem ezek képviselik a 
modern templomépítés haladó elveit. 

Olaszországról jóformán nincs mit mondanom. 
Új templomain még annyi modern törekvést sem 
találunk, a mennyit például a milanói palazzo Cas-
tiglionin, Sommaruga alkotásán. 

Hollandiában épen a katholikus részről látunk 
haladást. A haarlemi szent Bavo és az utrechti szent 
Antal-templomok általában ugyan konzervatív irá-
nyúak, de a részletekben már újat és egyénit is 
nyújtanak. A faragott kővel és terrakottával kom-
binált téglaépítkezés helyi sajátság ott, mely azon-
ban eddig még nem tudott festőivé és meleg han-
gulatúvá kifejlődni. 

Igazi föllendülést lulajdonkép csak Németország-
ban állapíthatunk meg. Sehol annyi munkát nem 
fektettek bele a modern templom elveinek kifejté-
sébe, sehol akkora szívóssággal nem harcoltak a 
megújhodás szükségessége mellett, mint ott és pedig 
úgy a katholikus, mint protestáns részen. És most 
már eredményekről beszélhetünk. Jelentősebbekről 
a protestáns részen, mint a katholikuson. Ezen nem 
csodálkozhatunk; mert a protestáns templom kisebb 
igényekkel lép föl, mint a katholikus. Innen van, 
hogy a protestáns templom modern tipusa — azt 
mondhatjuk — már kialakult. Az egyházi szónok-
latot hallgató és zsoltározó hitközség az oltár és a 
szószék körül csoportosul. A főhelyet a szószék fog-
lalja el, a mely magas emporiummá növekedett, 
előtte van a kisebb jelentőségű oltár, egy egyszerű 
asztal, s háta mögött az orgona. A keresztelő kút 
vagy az oltár előtt áll, vagy tőle oldalt. Egyébre 
nincs szükség. Néha az orgona az oltárral szemben, 
a templom másik végénél karzaton áll s a szószék 
oldalt. De az előbbi elrendezés most már gyakoribb. 
Az építőknek legfőbb törekvése oda irányul, hogy 
minél több hivő kapjon ülőhelyet s erről minél 
kényelmesebben odalásson a szószékre és oltárra. 
Ebből folyik a szerkezetnek ama tipikus sajátsága, 
hogy minden talpalatnyi tér padokkal van elfoglalva 
s körös-körül karzatok emelkednek, szintén tele pa-
dokkal. Az ilyetén elrendezés maga után vonja a 
centrális építkezést, a görög keresztet. Természetes, 

hogy az e mellett jelentkező zsúfoltság kevésbbé 
alkalmas a téralakításra. Nincsenek itt tekintetünkkel 
alig követhető magas üres csarnokok. A belépő em-
ber nem az Isten nagyságával szemben való kicsi-
ségének benyomását nyeri ott, mint a középkori 
dómok ivei alatt, hanem inkább a közös együtt-
létben rejlő intimebb hangulatok lepik meg. A mo-
dern művész azonban így, a gyakorlatiasság szolgá-
latában is tud a térrel bánni. Vagy a középső tér 
fölé boruló kupola fönségével, vagy a karzatokat tartó 
ívek mély vedutákat engedő, monumentális alakítá-
sával kelti föl a nagy és szép tér érzetét és óvakodik 
minden kicsinyes, aprózó hatású díszítéstől. Persze 
ez nagy föladat s azért látjuk, hogy a hol nagyszerű 
térhatás volt a cél, ott elhagyják az oldalsó karza-
tokat, mint például Schilling és Graebner a Dresden-
Strehleni Krisztus-templomban, hol az egész belső-
ség egyetlen kupola alatt terül el minden megszakítás 
nélkül. 

A modern protestáns templom külső megjele-
nésének egy másik, katholikus részről is nyugodtan 
követhető elv kölcsönöz változatosságot. Nem a 
tetők festői elosztása, a torony monumentális fel-
építése, a színek összhangzatos játéka ez az elv, bár 
ezekben is nagy a haladás, öntudatos a hatáskeltés, 
hanem az, hogy a templom ne álljon magányosan 
az utcák forgatagában, teljesen heterogén környezet-
ben; hanem köréje csoportosuljanak a vallási szük-
ségleteket szolgáló egyéb épületek, mint a hitközség 
gyűlésterme (Gemeindesaal), a konfirmandusok terme, 
a pap és sekrestyés lakása s mindezek fölött ural-
kodjék a templom. Elképzelhető, minő gazdag ská-
lája fejlődik ki ebből a tömegeknek, minő ellentétek, 
fokozódások, festői körvonalak jellemzik ezt az orga-
nikus épületcsoportot, a melynek középpontja, lelke 
a templom. Mennyivel kevesebb gondot ad az építő-
művésznek egy ilyen csoport elhelyezése a város 
vagy falu adott környezetébe, mint egyetlen épü-
leté, — a templomé. És mennyi gyakorlati tekintet 
szól mellette ! Ne féltse senki az épületek közelsé-
gétől a templom uralkodó hatását. Nem olvastuk-e 
a középkori dómok nagyszerű hatásának titkairól 
szóló újabb tanulmányokban, hogy az a szorosan 
köréjök csoportosuló, sőt hozzájuk ragasztott kisebb 
épületekkel való ellentétükben rejlik és például a 
kölni dóm azért nem tűnik fel annak az óriásnak, 
a mi valóban, mert környezetét jó nagy körben el-
távolították és a bécsi Votiv-templom hatását épen 
a körülötte tátongó tér szűkítésével akarják fokozni? 
A régi cintermes falusi templomok báját is csak így 
magyarázhatjuk meg. Sohasem felejtem el a stutt-
garti Luther-templom (Curjel és Mozer műve) el-
ragadó benyomásait. Nemcsak a meleg-sárga kőterü-
letek, a román stil motívumaiból szedett, de egyé-
nileg felhasznált dekorativ faragások voltak azoknak 
előidézői ; hanem a zárt és mégis változatos, minden 
oldalról újabb és újabb silhouetteket nyújtó csopor-
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tosítás, az egységesség olyatén hangsúlyozása, a 
melynek nem árthat a távolabbi környezet, mert a 
csoport magában is elég nagy ahhoz, hogy csak őt 
tekintsük. 

A modern német katholikus templomépítésben 
kevesebb még az ilyen végleges megállapodás; de 
bizton reménylem, hogy megjön, mert meg kell 
jönnie a mai vallási életviszonyok nyomása alatt. 
Általános már az a belátás, hogy a térviszonyokat 
máskép kell disponálni, ha a folyton növekedő hívő-
sereget templomainkba akarjuk fogadni ; hogy el-
hibázott dolog a falura plántálni a fenséges bolto-
zatú dómok miniatűr-kiadásait a helyett, hogy a 
sokszor hosszú szertartások alatt tűrhető helyet biz-
tosítanának a lelki vigaszra és Isten igéjére éhes 
híveknek; hogy meg nem értése a korviszonyoknak, 
ha a középkor misztikus «caligo sacra»-jának örve 
alatt vakoskodásra kárhoztatják az imakönyvből 
olvasó mai hivőt. Szóval kevesebb a parádé és kül-
sőség, több a gyakorlatiasság és tartalom. És ez nem 
ártott a művészi kivitelnek sem ; mert igaz, hogy 
kevesebb és egyszerűbb a dekoráció, de a mi van, 
az nem szurrogátumok becsempészésével készült, 
hanem becsületes anyagokból, tudatos művészi mun-
kával, mely az összhangzatosságra, helyes elosztásra, 
a lényegesnek kiemelésére, az arányok harmóniájára 
törekszik. És nem állíthatja senki, hogy a végered-
mény így szegényesebb volna, mint a városi por-
tékák zsúfoltságából eredő zűrzavar. És megtanultak 
az emberek várni. Ha nincs elég költség ahhoz, hogy 
a templom egyszerre elkészüljön egész pompájában, 
megcsinálják egyelőre azt, a mire föltétlenül szükség 
van, de azt jó anyagokból és jól, egységes terv sze-
rint. A többit ráhagyják a jövő áldozatkészségére, 
mert nagyon jól tudják, hogy a csonkán hagyott 
remekmű a benne rejlő, a műpártolást ösztönző 
erővel sokkal nagyobb érték a végcél szempontjából, 
mint a silány befejezés egy pillanatra talán elkáp-
ráztató, végre azonban boszantó, de mindig ellan-
kasztó, elkedvetlenítő hatásával. A müncheni Maxi-
milian-templomban még csak tónusban sem festik 
be a csupasz falakat, addig, míg az egész meg nem 
kaphatja végleges mozaik és freskódiszét s a leg-
szükségesebb berendezési tárgyakat a legprimitívebb 
formákban készítették, csak azért, hogy még kétség 
se támadjon ideiglenességük felől. A mi aztán vég-
leges formájában lassankint beszállinkózik a tem-
plomba, hatalmas vágyakat ébreszt a folytatás és 
befejezés után. Ide nem eresztik be a szobafestőket, 
gipszelőket és hasonló kaliberű társaikat, hogy olcsó 
szemfényvesztésüket űzhessék. Érzik az ügy irányítói 
azt a súlyos felelősséget, melyet a templomnak, mint 
középületnek egyik fontos feladata, a közízlés neve-
lése rótt rájuk. 

Tipikus, egységes irányú fejlődésről nem szól-
hatunk a modern német katholikus templomépítés-
ben. Megtaláljuk a hagyományok továbbfejlesztőit 

épúgy, mint az egyéniesség zászlóvivőit. Abban azon-
ban nincs nézeteltérés közöttük, hogy a változott 
élet és technikai viszonyokhoz alkalmazkodni kell. 
A konzervativek már nem stílusokkal bűvészkednek, 
hanem a múltból csak annyit és azt veszik át, a mi 
életképes, és viszont az újítók nem annyira szerte-
lenek, hogy a katholikus kultusz-szükségleteivel 
adódó normákat sutba vetnék. A mérsékelt konzer-
vativek most még többen vannak. A felületes szem-
lélő műveiben csak a középkori formák visszatérését, 
sőt az összes templomépítési stílusok visszhangját 
észleli, a figyelmes vizsgáló azonban észreveszi, hogy 
a szabad, alkotó géniusz rejlik a hagyományos for-
mák mögött, s a régi elemek nem a cirkli-művészet, 
a gondolathiány takarói s egyedül a múzeumi érdek 
kielégítői, hanem a modernül kigondolt szerkezet 
kísérői. Ebben semmi kivetni való nincs. A mint 
nem ítéljük el Messel Alfrédot azért, mert a berlini 
Wertheim-árúház ugyancsak modern konstrukciójá-
ban a gótika néhány ina is használható elvét csön-
dítetté meg, épúgy nem dobhatunk követ arra a 
templomépítő művészre, ki nem érzi magát elég 
erősnek ahhoz, hogy tabula rasa-t csináljon, külön-
ben pedig a hagyományok tiszteletét nem a sablon-
ban találja fel. Csak a mintakönyvek szolgáit ítéljük 
el, de nem a régi meséből gigászikig alakító Schakes-
peareket. Sőt épen ez az alkotási mód talált 
szálakat a történelmi levegőjű környezetekbe való 
zökkenés nélküli beilleszkedéshez. A Rajna vidékén 
még folyton hat a kölni román templomok hagyo-
mánya, Bajorországban a haladó irányt hangoztató 
pályázatokon is jutalmazzák a hazai tradíciókból 
merítő pályaműveket. Ezen sarkallik nálunk is a 
templomépítő ifjabb művészgárda működése (lásd 
a zebegényi templomot és a budapesti Szent Imre-
templom pályázatát). A konzervatív irányú művészi 
templomok ép ez okból nem is keltettek fel ellen-
mondó véleményeket. Pedig jelentkezésük formái 
alatt, a tartalmat tekintve, látjuk, hogy ezek révén is 
mennyi modern gondolat és újítás szürenkezett be 
szinte észrevétlenül a templomépítés körébe. 

A vita a kérlelhetetlenül egyénies alkotások 
körül folyik. Hogy csak egy ausztriai példára hivat-
kozzam, Wagner Ottó és tanítványainak egyházi 
művei a leghevesebb kritikát hivták ki. A jelenséget 
természetesnek találjuk, ha meggondoljuk, hogy 
mennyire tanácstalanul áll a mélyebben nem látó, 
megszokott témái közt alvó átlag-ember valami ha-
talmas egyéni megnyilvánulással szemben. Távol áll 
tőlem, hogy e müvekben minden föntartás nélkül a 
jövő ideáljait köszöntsem, .lói látom, hogy mi nem 
sikerült még; de abból, a m i sikerült, szilárd meggyő-
ződést merítek affelől, hogy valamikor minden sike-
rülni fog és becsesebb nekem a törtetés, az életre-
hivás csetlő-bolló, de gyöngyöket is felsodró folya-
mata, mint a pihenő majszolás egyhangúsága. Nem 
kételkedhetünk e művészek jóhiszeműségében és 
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komolyságában. Bizonyára ők sem akartak mást, 
mint a vallási élet igényeinek kielégítését s bizo-
nyára számot vetettek azzal, hogy miként érhetik el 
azt legcélszerűbben és legszebben. Művészi meg-
győződésük, erejükben való hitük aztán nem tapo-
sott útakra vezették őket. Azaz, hogy nem is annyira 
forradalmiak ők, mint hinnők. Annyi az egész, hogy 
például a vasbetonnak neki megfelelő formákat 
adnak és nem a kőarchitekturából kölcsönzik azokat. 
Tehát a szerkezeti kérdésekben ugyanolyan elveket 
követnek, a minőket követtek a jó építészet minden 
korában. A szerkezetet követő dekorációjuk szólaltat 
meg űj hangokat, melyek egy kissé zavarosak és 
nyersek még, de majd ha átmentek a mutáció pe-
riódusán, gyönyörködtető, üde frisseséggel csendül-
nek bele az architektúra orkesztrumába. A kiforrat-
lanság néhány bántó momentuma miatt azonban ne 
vessük el a fejlődésre képes egész anyagot. 

Ilyenformán áll ma a templomépítés ügye. 
Tudom, hogy a tények és adatok nagy tömegére 
volna szükség, hogy képét plasztikusan megrajzol-
hassuk. E néhány sornak nem ez volt a célja, hanem 
csak az ügy iránti figyelem ébrentartása, — az, a 
mi a vezércikké a rendszeres kifejtéshez viszonyítva. 

Szönyi Ottó dr. 

Hofbauer szent J^elemen halála. (xxm.) 
Március 9-én, csütörtöki napon, szentünk testi 

állapota lelkiatyai buzgósága túláradásának követ-
keztében végső válságba sodródott. Rómában meg-
halt, a kiről már szó volt, Jablonowska hercegnő, 
szentünk és a kongregáció ügyének nagy pártfogója. 
A hercegnőnek Bécsben élt fia arra kérte Hofbauer 
atyát, végezzen az elhúnyt nagyasszonyért énekes 
gyászmisét. Bár szentünknek testi ereje már csak-
nem teljesen kimerült s bár aznap egészséges em-
berre nézve is veszedelmes hideg időjárás volt, 
szentünk hálája mégis meghozta a nagy áldozatot. 
Elment az olasz templomba gyalog énekes gyászmisét 
végezni. Pajalich és Madlener asszisztáltak neki. 
Valahogy csak eljutottak a kommunióig, de ott 
Hofbauer atya egyszerre úgy elsáppadt és össze-
rázkódott, hogy majdnem elájult. Iszonyú benső fáj-
dalmai támadtak. Magához jött azonban s nagy 
nehezen befejezte a szentmisét. Kínossá vált arany-
ere miatt gyalog akart haza vánszorogni, de Renkler 
báró, az olasz templom gondnoka, kocsit hozatott s 
Hofbauer atyát kísérete azon vitte haza, a hol rögtön 
ágyba fektették. Már levetkőzni sem bírt maga. 

Természetes, hogy ilyen körülmények között az 
orvos, Veith, azonnal kéznél volt s megtette a szük-
séges intézkedéseket, azonban kijelentette egyúttal, 
hogy a beállt válság végzetes veszedelmet hozhat, 
de nem mondott le a reményről. Meleg fürdőt ren-
delt szentünknek otthon s az, úgy látszott, mintha 
könnyebbülést hozott volna, mert a szent férfiú idő-

közönkint — pénteken, szombaton s a következő 
egy-két napon még gyóntatott is ágyában. Egyéb-
iránt azonban a szent férfiú, a ki legjobban tudta 
Isten sugallatából, hogy nemsokára meg fog halni, 
a szokásosnál komolyabb, magábazárkózottabb és 
szófukarabb lett s a legbensőségesebb egyesülésben 
látszott lenni Istennel. Azok az időközök, midőn a 
magábazárkózottságot alkalomadtán, vagy magából 
indulva ki, vagy mások hatása alatt megszakította, 
mindmegannyi üdvös tanulságokban és szentünk 
lelkének rendkívüli ki villanásaiban gazdag pillanatok 
valának, jeléül annak a fensőbb lelki egyesülésnek 
Istennel, a melyben Hofbauer atya egész életén át 
élt, halála előtt pedig már mintegy félig átszellemiesült. 
Ilyen fensőbb ihletű malasztos pillanat volt az, midőn 
szentünk lelki fiainak, tanítványainak, leendő rend-
társainak a következő atyai feddő oktatást adta: «Ti 
mindig csak kolostorokat és templomokat akartok 
építeni, ti, kik nem vagytok képesek, hogy szenve-
délyeiteket megszelídítsétek és megzabolázzátok. Én 
szegényen és rongyosan jöttem meg Varsóba; se 
lakásom, se reményem a segítségre nem volt és egy 
év leforgása alatt sok pénzhez jutottam, naponkint 
sok szegényt táplálhattam s a szűkölködők közt bő 
alamizsnát oszthattam k i . . . A míg ér. élek, nem lesz 
klastromotok; halálom után azonban számos kolos-
tort fogtok kapni».1 

A közlékenységnek ilyen komoly pillanatában 
intézett szentünk Madlenerhez is egy nyilatkozatot, 
a mely magára a szent férfiúra, de Madlenerre nézve 
is fölöttébb jellemző. Megragadta Madlener kezét, 
azt mondta neki, hogy vele «sok titok megy a sírba»; 
szívesen közölte volna azokat Madlenerrel, de ő — 
«nem tud hallgatni». 

Mikor az Orsolya-szüzek Marianna nevű szolgálója 
tudakozódni volt a szent férfiúnál hogylétéről s látta, 
hogy Hofbauer atya nagy fájdalmak közt halálán van, 
elkezdett keservesen sírni. Ekkor a szent férfiú át-
szellemülten, látnoki lélekkel ezt mondotta: «Marianna, 
ne sírj ! Te igen hamar nálam leszesz !» Akkor tel-
jesen ép és egészséges volt a szolgáló; betegségnek 
nyoma sem volt rajta. Néhány nap múlva kiterítve 
feküdt. 

Hofbauer szent Kelemen atya földi életének 
három utolsó napja sajátszerű változatokban telt el. 
Március 13-án, hétfői napon, szentünk testében rend-
kívüli fájdalmakat szenvedett. Gyuladásban volt már 
megnevezett belső szervei üszkösödésbe mentek át. 
Veith dr. maga is reménytelennek jelentette ki a 
beteg állapotát s azt tanácsolta, hogy a halotti szent-
ségekben részesítsék a szent férfiút, a kit azonban 
senki sem mert ájtatosságában zavarni, mert — 
különös — bár alig bírt lábon állani, ép rövid idő 
előtt végezte szentmiséjét és elmélkedésbe volt el-
merülve. Soror Thaddaea ezekről a pillanatokról a 

I I 1 A Congreg. St. Red. bécsi rendházában kézirat, 4. 1. 
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következőket jegyezte föl: «P. Pajalich, kit én szent-
nek tartok és a ki akkor már áldozópap volt, aggo-
dalmas ligyelemmel kisérte őt (Hofbauer atyát); de 
nem merte a beteget, a ki egészen magába mélyedve 
feküdt az ágyon, megkérdezni. Végre P. Johann 
Madiener intézett hozzá kérdést: akarja-e «Istenét»1 

magához venni ? A fellengző s némileg hiányos 
dogmatikával föladott kérdésre Hofbauer atya egy 
szent atyához, az «egyház oszlopá»-hoz méltó dog-
matikai feleletet adott : «A szent áldozást? Azt 
igenis!»2 

Hétfőről keddre virradó éjjel részesítette szentünk 
gyóntatója Hofbauer atyát, «a hogy lehetett»,3 a halotti 
szentségekben. A szentségek fölvétele, úgy látszik, 
nagy megkönnyebbülést hozott a nagy betegnek. 
Órákig összetett kezekkel feküdt a szent férfiú, csen-
desen, falhoz fordulva, imádkozva. így virradt föl 
március 14-ike, egy keddi nap. Pajalich szentünket 
nagy lelki nyugalomban, sőt vidámságban találta. 
Még énekelni is hallotta.4 

Az enyhülésnek ezek az órái voltak Hofbauer 
szent Kelemen atyánál az életerő utolsó föllobbanása. 
Következett, ugyancsak kedden, a testi fájdalmaknak 
végső, a szemlélőre nézve ijesztő kitörése s az erők-
nek teljes összeroskadása, a haláltusa, mely, tekintve 
a szent férfiú rendkívül erős testalkatát, kedden dél-
től szerdán délig, tehát 24 óráig tartott.5 

1 «Seinen Gott.» 
2 Lueger halálos ágyánál játszódott volna le hasonló 

jelenet, hogyha a politikai agitátor Hofbauer atyához hasonló 
szent lett volna. Mikor egy fellengző gondolkodású egyházi 
dignitárius (vidéki apát, Lueger politikai kebelbarátja) azt 
kérdezte a haldokló hires polgármestertől : «elhozzam neked 
a te Úristenedet'?» (deinen Herrgott), Lueger a fennhéjázást 
nem utasította rendre. «Nemo dat, quod non habet». Csak 
az életszentségben erősen meggyökerezett embernek van 
megingathatatlan és megvesztegetlietetlen érzéke az iránt, a 
mi — szent. 

3 Ezt írja Pajalich. Als Sclimid die Absolutionsworte 
sprach, olvassuk Hardingernél (2. Aufl. 362. 1.), begann der 
Heilige etwas zu delirieren und sprach auch seinerseits die 
Worte nach und tat, als ob er den Beichtvater absolvieren 
wollte. Bei der heiligen Kommunion war er offenbar wieder 
bei sich. Er empfing sie mit grösster Andacht. Dann spendete 
ihm Schmid die heilige Ölung. 

4 «Ich fand bei meiner Rückkehr den Kranken sehr 
gelröstet. In diesem Zustande blieb er auch einige Stunden 
und war so heiter, dasz er leise, aber verständlich eines 
seiner geistlichen Lieder zu singen anfing.» Ezt az éneket 
már ismerjük. 

«Alles meinem Gott zu Ehren» stb. 
5 A haláltusát megelőző szenvedést Pajalich így írja le : 

«Und wirklich verlor er nach einiger Zeit seine liebens-
würdige Heiterkeit und wurde von seinem Übel so heftig 
ergriffen, dasz es schien, er liege in den letzten Zügen . . . 
Er wurde so unruhig (elvesztvén öntudatát), dasz er im 
Gesichte voll Aufregung — obschon er im übrigen sehr 
geduldig war und keine Klage laut vernehmen liesz — sich 
nun bald vom Bette erhob, um etwa Notwendiges zu tun, 
bald sich wieder niederlegte und dies mehrmals nachein-
ander wiederholte, ohne dasz es eine Wirkung oder Erleich-
terung gehabt hätte.» Ebből a deliriumos állapotából a szent 

Mielőtt szentünk lelke végkép elhagyta por-
hüvelyét, március 15-én, halála napján, reggel, egész 
titokban csodát művelt, hálából egy jólelkű nő 
iránt, a ki özvegységében két leányával együtt a 
tiszta élet mintája volt és szentünknek sok apró jó-
szolgálatot tett. Hofbauer atya említett napon reggel 
hat órakor megjelent a Biringer-család lakásán és 
leülve a díványra azt kérdezte a szegény özvegytől : 
«Megkapott ön mindent a császártól?» Mert nyug-
díjért folyamodott a szegény asszony. Miután a kér-
dezett válaszolt, hogy megkapott mindent, Hofbauer 
atya a világ hitetlenségéről panaszkodott,1 végül 
háromszor ismételte e szavakat: «En most magányomba 
megyek»,2 s eltűnt.3 

Március 15-én szerdán délelőtt mindenki tisztá-
ban volt vele, hogy Hofbauer atyának percei ezen a 
földön meg vannak számlálva. Egymásután legbensőbb 
meghittjei, tanítványai, barátai összejöttek halálos 
ágyához. Ott volt Veith dr. az orvos, ott volt Schmid 
a gyóntató atya, ott volt Madlener dr., Pajalich, az 
egyetemről Zängerle és Johann Springer, a tanít-
ványok szerzésében buzgó tanítvány. Az Orsolya-
szüzek Marianna szolgálójukat küldték át tudósítás 
szerzése céljából. 

A szent férfiú imára kulcsolt kezekkel feküdt 
ágyában, a fal felé fordulva. Teste, erős testalkatánál 
fogva, mint az orvos mondta, erősen hörgött ; lelke, 
minden fájdalom fölött uralkodva, imádságba volt 
elmerülve. 

Déli 12 órakor megkondultak a harangok Ange-
lusra. A szent férfiú minden erejét összeszedve föl-
szólalt : «Imádkozzatok, mondá, Őrangyalára haran-
goznak!» Mindnyájan letérdeltek és imádkoztak. 
Mikor fölálltak s a szent férfiú ágyához mentek, azt 
vették észre, hogy imádság alatt a szent férfiú fejét 
félre hajtotta. Lelke pedig ezalatt fölszállt Istenhez. 

így halt meg Hofbauer Kelemen Mária atya, 
korában az egyháznak — VII. Pius pápa szavai sze-
rint — «oszlopa». Breznay Béla dr. 

A szeretet. (VI.) 

A szerelel elsőbbsége. Nem csupán azokkal, a 
kik a szeretetnek kiválóságát egyáltalában meg nem 
engedik, hanem azokkal szemben is, a kik lényegi 
elsőbbségét (praestantiam essentialem) tagadják, kö-

férfiút Madlener dr. segítette ki, azzal, hogy fülébe súgta neki 
az engedelmesség nagy elvét. «Hochwürden, bleiben sie aus 
Gehorsam im Bette.» Es a szent férfiú engedelmeskedett, 
lecsendesedett. 

1 «Bei Hohen und Beamten.» Ezektől szenvedett az ő 
apostolsága sokat. 

2 «Ich gehe jetzt in meine Einöde.» 
3 A Congreg. St. Redemptoris bécsi okmánytárában kéz-

iratban az özvegy nő egyik leányának nyilatkozatával ez az 
elbeszélés következőleg van lezárva: «Sowohl P. Martin Stark, 
als andere Geistliche, nannten diese Erscheinung einen Beweis 
der Dankbarkeit des Mannes Gottes gegen unsere Mutter». 
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vetve legnevesebb theologusainkat, föl kell vennünk 
a harcot és védenünk kell a szeretetnek minden 
erény fölött való kiválóságát. Nem csupán erkölcsi 
szempontból (in genere morali), a mennyiben ugyanis 
az embert nagyobb tökéletességre segíti, tökéletesebb 
ez az erény a többinél; hanem természete is olyan, 
hogy tárgyilag, tartalmilag is (in genere physico et 
obiective) neki kell lefoglalnunk az első helyet. 
A szeretet tárgya ugyanis oly tökéletes, hogy nem is 
képzelhető el valami nagyobb, nála tökéletesebb, s 
mivel általa magát az Istent érinti lelkünk, szent 
János szerint (I. Jo 4. 16.) : «A ki szeretetben marad, 
Istenben marad és az Isten ő benne,» alanyilag 
(subiective) véve is nagyobb tökéletességre és telje-
sebb szentségre is viszi az embert, mint bármely 
más erény. 

Ez a szeretet természetéből folyik. Minden er-
kölcsi erény, virtus morális, a mi alanyi (subiectiv) 
tökéletességünknek okozója, a szeretet azonban bizo-
nyos tárgyi kiválóságot ad nekünk. A többi erények 
készítenek elő minket végcélunk elnyerésére, a mi 
az Isten birása; a szeretet pedig közvetlenül birja 
már az Istent. «In Deo xnanet et Deus in eo» (1. Jo. 
4. 16.) A hitnek is, a reménynek is tárgya az Isten, 
a mennyiben ésszel fölfogja vagy utána vágyakozik, 
a kit még nem bir; ez a két erény tehát csak elő-
készít Isten bírására. Ezért a mennyországban az 
Isten boldogító látásában már e két erény nincs 
meg többé, mivel céljukat már elérték; szerepük 
tehát csupán ebben az életben van meg. Most tükör 
által homályban látunk, akkor pedig szinről-szinre. 
(1. Cor. 13. 12.) S miként e két erény elenyészik, 
úgy az erkölcsi erények sem maradnak meg a visio 
beatificában. A szeretet azonban nem hogy meg-
semmisülne, hanem még erősbül és tökéletesedik, mi-
vel az Istennel való egyesülés teljes, tökéletes lesz. 
A szeretet soha sem szűnik meg. (U. ott v. 8.) 

Ha az eredményt tekintjük, a melyet a szeretet 
lelkünkben előidéz,mindenföntartás nélkül állíthatjuk, 
hogy a szeretet az összes erények lelke, királynéja, ko-
ronája. Lelke, mivel a habitualis szeretet nélkül minden 
erény halott, semmiféle érdemben nem részesül, s 
ha az ember ilyen állapotban kimúlik az életből, 
dacára számtalan erényének, kétségtelenül elkárhozik. 
Mert, jóllehet a szeretet a megszentelő malaszttól 
tényleg (realiter) különbözik, mégis az üdvösséghez 
föltétlenül szükséges. Az örök boldogság ugyanis az 
egyesülés és a szoros közösség, igaz barátság jegyét 
hordja magán, benne az Istenhez elválaszthatatlanul 
hozzákötődünk. Ugyanez történik a szeretetben, vagy 
jobban a szeretet által. «Quis nos separabit a cari-
tete Christi» ? Minden erény ezenkívül utóvégre meg-
fér a bűnnel, hozzá még a halálos bűnnel is, a 
nélkül, hogy általuk a bűnös megigazulna; a sze-
retet azonban és halálos bűn egy tető alatt meg nem 
férnek: ez volna a legnagyobb képtelenség. 

Mivel tehát a szeretet az összes erények koro-

nája s nélküle valamennyi halott, azért az erények 
alakja, formája. Ha a szeretet nem alakítja, nem 
idomítja a többit, ezek a szó természetfölötti theolo-
gikus értelmében nem tesznek minket erényesekké: 
«Caritas dicitur esse forma aliarum virtutum, non 
quidem exemplariter aut essentialiter, sed magis 
effective». (S. Thomas. 2. 2. q. 23. a. 8.) 

A szeretet ugyanis úgy alakítja az erényeket, 
hogy érdemszerzők legyenek ; megmunkálja számukra 
a talajt s a csirát bennük életképessé teszi. «A test 
élete a lélek, a mely által mozog és érez, a hit lelke 
pedig a szeretet, mivel általa működik, miként az 
Apostolnál olvasod : hit a szeretet által munkál-
kodik. (Gal. 5. 6.) Innét van, hogy a szeretet elhide-
gültével a hit is elhal, mint a hogyan a test a lélek 
távoztával elhal.» (Sz. Bernát : In resur. serm. 2.) 

De jóllehet a szeretetnek ezt az informáló ere-
jét hangoztatjuk, a szükséges védsáncokat, határo-
kat, cautélákat is meg kell vonnunk. Az erények 
talajának ily nemű elkészítésére ugyanis nem szük-
séges egyéb, minthogy az embert fogékonnyá tegye 
az érdem elnyerésére, tetteit pedig érdemszerzőkké: 
a fő tehát az, hogy az Isten barátja legyen. Az 
erényes tett érdemre méltó, de condigno érdem-
szerző, ha egyszerűen a szeretet állapotában törté-
nik; nem szükséges tehát hozzá, hogy szeretetből 
indíttassék az ember az erény megtevésére, sem 
pedig, hogy a szeretet kényszerítse az embert a 
tettre. Ezt az egyház sem követeli, sem nem tanítja. 

A szeretet viszonya a lelki tökéletességhez. Mind-
ebből már egész világosan kitűnik, hogy a szeretet-
ben áll lényegileg az ember lelki tökéletessége. 
A nemzetek apostola a korinthusiakhoz írt 1-ső leve-
lének 13. fejezetében elszámlálja a szeretetnek mind-
azon kiváló tulajdonságát, a mely az embert tökéle-
tessé teszi. A mi tökéletességünk ugyanis abban áll, 
hogy mindazon erények birtokában legyünk, a melyek 
Istenhez való viszonyunkat szorosabbá, a mi csele-
kedeteinket pedig rendezetebbekké teszik. így a mi 
tökéletességünk a megszentelő malasztban birja alap-
ját s abban a szilárd akaratelhatározásunkban a létét, 
mindent a jó Istenért használni, miként az egyház 
mondja : «ita pertransire per hona temporalia, ut 
non amittamus aeterna.» Mindez azonban árnyékként 
eltűnnék, hogy lia a szeretet nem alakítaná ki csele-
kedeteinket. Hisz «a törvény teljessége a szeretet» 
(Boni. 13. 10.), a miben minden megvan. Elmésen 
fejezi ezt ki a római breviárium : «A hol szeretet van, 
mi hiányozhatna még? A hol pedig az nincs, mi az, 
a mi használhat.» (Brev. Bom. die 18. julii.) Ebben 
az életben ugyanis az örök üdvösség elnyerésére 
törekszünk, a mely az Istennel való egyesülésben áll. 
Már pedig a túlvilági élet eme jó Istennel való egye-
sülése tulajdonképen ugyanaz, mint az e világon 
történt szeretetbéli egyesülés, tehát ez a mi töké-
letességünk is hasonló lesz a túlvilági tökéletesség-
hez; és miként ennek létalapja a szeretet, úgy ezen 
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élet tökéletessége is a szeretetben fog állani. «Min-
denekfölött szeretettel legyetek, mely a tökéletesség 
köteléke». (Col. 3. 14.) 

Ezen szeretet visz reá minket, hogy mindazon 
gondolatot, a mely az Isten dicsőségét előmozdítani 
hivatva van, megtestesítsük. Tetteink sikeres, gyümöl-
csöző kivitele szolgálja csupán az Isten dicsőségét és 
felebarátaink javát. A szeretet ezt a célt akarja min-
den erővel és minden fáradság megvetésével meg-
valósítani s mindaddig nem nyugszik, a míg magá-
ban az ember lelkében s külre való hatásában, a 
felebarát körül való tevékenységben eredményt nem 
tud fölmutatni. Ezért minden bűntől fölötte irtózik, 
jól tudja ugyanis, hogy az Istennel való összeköttetés 
elé semmi sem gördít nagyobb akadályt, mint épen a mi 
rendetlen vágyaink. Ellene mond tehát minden bűnös 
kívánságnak, legyőz minden kísértést, magasabbra 
tör az Istent szerelő akarata s egyedül az erények-
ben leli örömét és gyönyörűségét. Igaz, hogy ez az 
élet nagy küzdelembe kerül. Sok és rendkívül nagy 
akadályt kell legyőznie, meg kell a saját javáról 
feledkeznie s értelmét folytonosan a jó Istenhez kell 
fölemelnie. Kellemes eszközt nem keres, hanem, a mi 
biztosabban vezet a célhoz, bár fájó, azt követi ; nem 
önző, mert szemei előtt az Isten dicsőségének nagy-
sága lebeg. «Az Isten szeretete soh'se rest. Nagyot 
művel, ha van; s ha a cselekvéstől vonakodik, nem 
szeretet az.» (S. Gregorius, hom. 30.) 

Minden tettét szent hévvel végzi. Semmi sem 
értékes előtte, csupán az Isten, semmi sem nehéz 
neki, csak a bűn. Mindent föláldoz lelkének szép-
sége, boldogsága, jósága és fönségeért. Menyegzői 
ruháját a bűnbánat könnyeivel mosogatja, az erények 
gyakorlatával díszíti. S ez a menyegzői ruhája a sze-
retet. «Méltán — mondja szent Gergely (lib. 2. 
Homiliar. Hom. 38.) — nevezzük a szeretetet menyegzői 
ruhának, mivel Teremtőnk ezt viselte magán, mikor 
a magához fűzendő Egyház menyegzőjére jött». (Brev. 
Bom. Sept. 18.) Ebben a ruhában egész bizalommal 
jelenhetünk meg az isteni Bárány előtt. Mert, miként 
szent Ágoston találóan megjegyzi : «Az vagy, a mit 
szeretsz: ha a földet szereted, föld vagy; ha az Isten-
hez vonz szived, minek nevezzelek, Isten vag}'.» 
Ebben van tehát a mi tökéletességünk teljessége, 
a miben mindent föllelünk, a mi megnyitja számunkra 
az eget s bőségesen elhalmoz mennyei erényekkel. 

Nagyon, de nagyon kell a szeretetet ajánlanunk 
a hívőknek, a kik a bűnveszélynek annyira ki vannak 
téve s a kik a szükséges és folytonos óvakodásra 
alig hogy képesek. Szeretet nélkül őket az igaz töké-
letesség útjára vezérelni lehetetlen. Különösen, 
a mikor a szentségekhez járulnak, akkor kell sürget-
nünk a szeretet fölindítását. Ha a naponkénti szent-
áldozást, a mely 0 Szentsége enciklikája szerint 
melegen ajánlandó a híveknek, igazán gyümölcsözővé 
akarjuk tenni, a híveket pedig a legédesebb érzelmek 
és az üdvös kegyelmek részeseivé, haladéktalanul a 

szeretet gyakorlatára kell őket vezetnünk. Annál is 
inkább, mivel bűnben lehetnek, a melyet a tökéletes 
szeretet eltöröl és tökéletesebb eredménye lesz az 
olyan szentáldozásnak, a mely a szeretetben történik, 
mint nélküle. Nagyon üdvös, ha a hívőknek szinte 
vérébe megy át a tökéletes szeretet fölindítása és 
gyakorlata: teljesebb és tökéletesebb a gyónás, köny-
nvebb a betegellátás, boldogabb lesz a — halál. 

A mi a hivők társadalmi, külső viszonyait illeti, 
a kik t. i. az isteni szeretet elveit a gyakorlatban is 
keresztülviszik, meg kell jegyeznünk, hogy az első 
századbeli keresztények azért voltak minden tekin-
tetben oly tökéletesek, mivel «szerették egymást». 
Ha a szociális bajokat megszüntetni akarjuk s az 
ember társadalmi állásával összefüggésben lévő kér-
déseket okosan akarjuk megoldani s nem a dema-
gógia nagyhangú képüsködésével, nagyszólamú frázi-
saival kívánjuk gyógyítani a társadalom égető sebeit, 
föl kell elsősorban idéznünk a keresztény őskor sze-
retetét: s a bajok — legalább én úgy vélem — lassan 
meg fognak szűnni. Míg nem a szeretet parancsol, 
hanem a haszonlesés és az önzés ; míg a gyűlölködés, 
az irigység, a földi javak hajhászata, sőt a legundokabb 
kéjhajhászat uralkodik, addig társadalmi boldogságról 
kár beszélni, a polgárok békéje és jóléte csak foga-
lom, de ténnyé nem lesz — soha. Ebben a dologban 
a reformot magunkon kell megkezdenünk s a szociális 
kérdés magától megoldódik. 

A szeretet és a buzgó papi élet. Ha mindenkinek 
meghagyta az isteni Üdvözítő, hogy: «legyetek töké-
letesek, miként a ti Atyátok tökéletes» (Matth. 5. 48.), 
különösen a papságnak, mint «Krisztus sorsára» 
hivatottaknak, szól ez. S ha meggondoljuk, hogy 
Krisztus papjának a «föld savának» kell lennie, 
a kinek kötelessége, hogy tökéletesítse a hívőket is; 
ha az Úr Jézus kívánsága szerint nekik a «világ 
világosságának» kell lenniök, a kiknek a hitetlen és a 
bűnben elsötétedett világot meg kell világítaniok, 
nyilván érezzük a követelmény nagy horderejét, ter-
hét, de gyönyörködünk is szépségében. Mert mikép 
lesznek a föld sava, ha az ő tökéletességük meg-
avasodott, földizű, megromlott; hogyan fognak tün-
dökölni, ha világosságuk a véka alá van rejtve ? 
Tényleg a papnak tökéletesebbnek kell lennie a többi-
nél ! Ezt nem kell bizonyítani, ezt érzi mindenki. 

Ez a tökéletesség azonban egyedül a szeretetben 
bírhatja alapját. A pap, a ki nem követi az Úr pa-
rancsát, béres és nem a juhok gondos pásztora, a ki 
széttépi a reájabizott nyájat, mivel ő maga a leg-
ragadozóbb farkas, a kisdedek megbotránkoztatója. 
Rajta csüng mindnyájuk tekintete, benne van min-
denki reménysége s ő nem nyújt segítséget, mivel 
nincs szive. Tüzet várnak tőle, hogy lángra lobbantsa 
a földet s irgalmat gyakoroljon. Családapa, a ki sze-
retet nélkül nem lehet meg; orvos, a ki türelemmel 
és szeretettel gyógyítja az emberiség sebeit; őt 
ostromolja a legnagyobb dühvel az ellenség, ő szen-
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ved a legtöbbet tehát. Minderre föltétlenül szükséges 
a szeretet. Hol talál tanácsot, ha nem az Úr Jézus 
szivében; hol keres orvosságot a hivők sebeire, ha-
csak nem a Megváltó sebeinek ötszörös forrásánál ; mi 
tanítsa türelemre, ha nem az Isten ? A pap nagyobbra 
van hivatva ; de nagy célokat csak nagy eszközökkel 
lehet elérni. Hogy élhet meg tehát szeretet nélkül? 
Az önzés sokat kíván önmagának, a legkevesebbet 
másnak : a papnál épen homlokegyenest álljon a 
dolog. A pap élete egyedül akkor nagy és áldást-
hozó, ha a magáét nem keresi. Csupán «a szeretet 
tesz nagyot és keveset kíván; sokat cselekszik és 
röviden fontolgat». (Szent Ágoston.) 

A jó pásztor példája is szeretetet sürget. Mekkora 
buzgóság, milyen ügyelem és törődés, mennyi éjjel-
nappal kiváltott munka, mily nagy türelem, önmeg-
tagadás ezernyi megnyilatkozása szükséges, hogy 
állását és hivatását méltóképen betöltse. Miképen 
fogja ezt szeretet nélkül megvalósítani? Hisz a jó 
pásztornak első és főkötelessége, hogy az Isten dicső-
ségét előmozdítsa. Mily képtelen ellenmondásba kerül 
az olyan lelkipásztor, a ki az Istent nem szereti s 
mégis dicsőségét kénytelen munkálni a lelkekben, s 
Krisztus báránykáit, a melyeket farkasoknak, a hit 
ellenségeinek átenged, az igaz tan legelőjén kellene 
őriznie! Ez lenne a legnagyobb képtelenség! 

A szeretetben kell kitűnnie a papnak! Szeretnie 
kell az Istent, a kiért dolgozik; szeretnie kell a 
hívőket, a kiket a végső célhoz segít. Szeretnie kell 
hivatását, állását, az Isten kegyelmét és annak esz-
közeit. A legméltóságosabb Oltáriszentségért élni-
halni a szentségnek életkérdése. «Sancta sancte» — 
szentet szentül érintsen — tehát szeretetben! A jó 
pásztor életét adja juhaiért. Szeretettel üljön le tehát 
a gyóntatószékbe, szeretettel bánjék a megtérőkkel ; 
naponkint vesse ki a hálót s ha szeretettel teszi, 
mindig bőséges lesz a fogás. Szeretettel viselje gond-
ját a betegeknek, hisz azok iránt, a kik szenvednek, 
kell a legnagyobb szeretetet mutatnunk. A szegé-
nyeket gyámolítsa, a kik a legtöbbször a testi vég-
szükségben sínylődnek. Legyen «mindenkinek min-
dene», nem csupán személyére nézve, de — a mennyire 
tőle telik — a beneficiuma tekintetében is. Ajtaja 
mindenki számára nyitva álljon, hogy mindenkinek 
módjában álljon a «tökéletesség hegyére» jutni : 
annak is, a ki éhezik, hogy az Úr Jézus példája 
szerint jóllakjék; annak is, a ki tanulni óhajt, hogy 
ajkáról lesse el az örök élet igazságait; s azok, a kik 
testi-lelki nyomorúságban sínylődnek,megenyhüljenek 
s gyógyulást találjanak. «Mindenkinek mindene» tehát 
szeretetben lesz a pap. Szóval: «A mikor ül, vagy 
jár, a mikor pihen, vagy valamit dolgozik, szive az 
Istentől nem távozik. Mindenkit az Isten szeretetére 
buzdít, mindenkinek ezt ajánlja; s hogy mily édes az 
Isten szeretete, mily rossz és keserű a világé : szívvel, 
ajakkal s tetteiben mindenkinek hirdeti.» (Szent Ágos-
ton: Manuale seu Libell. de Contempl. c. 28. n. 2.) 

A szeretet elleni bűnök. Minden bűnt, a mely a 
szeretettel ellenkezik, itt végigtárgyalni nem lehet, 
mindamellett mégis, mivel erre is ki kell röviden 
térnünk, csak főbb vonásokban meg akarunk emlé-
kezni. A szeretettel általában véve minden halálos 
bűn, legyen az bármilyen fajú, ellenkezik, mivel 
általa elvesztjük a szeretet biztosítékát : a megszentelő 
kegyelmet. Az isteni szeretet ellentéte a gyűlölet, 
a mely nem egyéb, mint szomorúság az Isten dicső-
sége, java fölött, a mely le óhajtana rontani minden 
isteni jót, ha t. i. ez hatalmában állana. Ez a leg-
nagyobb és legborzasztóbb bűn, a mely pokoli gonosz-
ságot hordoz magában. S kétféle : a megkívánás 
szeretetének (amor concupiscentiae) ellentéte az utálat, 
a megvetés (odium abominationis), a mennyiben az 
Istent, vagy a felebarátot, mint reánk nézve rosszat, 
kerüljük; a jóakarat szeretetével ellenkezik az ellen-
séges viszony (odium inimicitiae), a mely az Isten-
nek, vagy a felebarátnak rosszat kíván vagy tesz. 
A szeretet elleni egyéb bűn az Isten dicsőségeért 
való buzgólkodásban tanúsított hidegség vagy közöny, 
a mely szintén afölötti szomorúság, hogy az isteni 
javak a mi érzékiségünket megtörik, vagy tiltják. 
Ez a «modern ember» bűne, a ki többre tartja a 
maga kényelmét, mintsem hitbeli kötelességeit ; a kit 
a legcsekélyebb és hamis szempontok, társadalmi 
tekintetek visszatartanak vallásbeli kötelességeinek 
lelkiismeretes betöltésétől. A többi bűnre vonatkozó-
lag elégségesnek találjuk, ha fölhívjuk olvasóközön-
ségünk b. figyelmét legkiválóbb moralistáinkra, mint 
a minő: Lehmkuhl, Gury, Noldin, Müller. 

Befejezés. Láttuk a szeretet mivoltát, elmondottuk 
mindazt, a mit megértéséhez szükségesnek tartottunk. 
A mondottakból világosan kitűnik, hogy: «Isten a 
szeretet» s hogy hozzá közeledni csupán szeretettel 
lehet. A lelki élet, a mely nincs megelégedve csupán 
ezzel a földdel, a melynek szűk e földi lét, rajta 
épül föl. Más erény lelkünket nem tökéletesítheti, 
míg Isten szeretetével erkölcsi épületünket jól meg 
nem alapoztuk. Azért, mint az ember lelkének éltetője, 
hangzik az apostol szava : «Mindenekfölött szeretettel 
legyetek, a mi a tökéletesség köteléke.» (Col. 3. 14.) 

Legyen szabad értekezésünket szent Ágoston 
szavaival befejeznünk : «A világ szeretete magához 
csábít és megcsal ; a bűn szeretete meggyaláz és a 
halálba visz. Az Isten szeretete az értelmet megvilá-
gítja, a lelkiismeretet megtisztítja, a lelket megvigasz-
talja és végül az Istent megmutatja. (Manuale, 
loc. cit.) Vészelij Géza. 

A Cecilia-kérdés mai állása az egyház őstör-
ténetében. 

Giambatta de Rossi archeológusnak a mult szá-
zad ötvenes éveiben végzett korszakalkotó katakomba-
kutatásai és a római Cäciliusok nemzetségéből szár-
mazó szűz szent Cecilia vértanú sírjának a Kallistus-
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féle katakombában történt fölfedezése óta úgy szak-, 
mint népszerűen írt művekkel igen gyakran talál-
kozhatunk a nemzetközi irodalomban. A szent szűz 
életének, halálának és sírjának fejtegetései alkalmá-
val a tulajdonképeni vértanúságot taglaló tudós szak-
embereink egyöntetű, pozitiv eredményekre mindez-
ideig nem jutottak. Legújabban a freiburgi egyetem 
(Svájc) hírneves tanára, J. P. Kirsch prelátus egészen 
e homályos kérdés földerítésére szánta el magát és 
kutatása eredményeit egy külön műben foglalva lép 
a nagy nyilvánosság elé.1 

A németországi katholikus történészek 1910-ben 
tartott vándorgyűlésén alkalom nyílt a szakemberek-
nek Kirsch prelátus ebbeli fejtegetéseit és nézeteit 
a régi állításokat illetőleg hallani. 

A jeles szerzőt művének és tanulmányainak 
megírására az bírta reá, hogy az eddigi kutatások 
nem a helyes úton haladnak és ennek következtében 
az eddig elért eredmények sem tekinthetők igazak-
nak. Legelőször is nagy körültekintéssel és tárgyi-
lagos fejtegetések keretében bebizonyítja, hogy kiinduló 
pontul nem lehet egyedül az úgynevezett «vértanu-
akták»-at tartani, azért, mert a legújabb kutatások 
szerint e scriptumoknak eredetét nem lehet tovább, 
mint az 5-ik századig fölvinni és a legnagyobb való-
színűség szerint 486 és 523 közötti időben kell ere-
detüket keresnünk. Kirsch szerint ezeket a vallásos 
regények legrégibb képviselőinek tekinthetjük csupán 
és mint ilyenek, a való igazságot kereső történész 
előtt csak legenda számba jöhetnek. Erre vonatkozó-
lag így ír művében: «Die ganze Erzählung, die durch-
aus einfach und banal erscheint, ist eine Erfindung 
des Verfassers des Martyriums, ein Roman, in dem 
nur die erwähnten Blutzeugen und Papst Urban 
historische Persönlichkeiten sind, die durch den 
Autor in willkürlicher, freier Weise in Beziehung 
zu einander gesetzt werden». 

Epen ezért, úgy szent Cecília vértanusága tör-
ténetének, mint a többi, a római martyrologiumban 
előforduló első századbeli hitvallók és vértanúk élet-
történetének taglalása alkalmával, csak a korszakos 
szertartáskönyvek és ezeknek első keresztény száza-
dokbeli magyarázatai jöhetnek a történész előtt 
komolyan számításba. 

Szent Cecilia vértanúságát fürkésző kutatások-
ban legelsősorban azon összegező eredményeket kell 
az óvatosság szemmeltartása mellett fölhasználni, a 
melyekkel Wilpert2 lepte meg a szakirodalmat, rá-
terelve újból a közfigyelmet anyaszentegyházunk e 
bájos szentjének, a Kallistus-katakombában levő, 
már-már feledésnek indult sirjára és ennek nagy-

1 Dr. J. P. Kirsch: Die heilige Cacilia in der römischen 
Kirche des Altertums. Mit einer Tafel. Paderborn, Schöningh. 
1910. IV. és 77. oldal. 280 Márka. — Studien zur Geschichte 
und Kultur des Altertums. 4. Band. 2. Heft. 

2 Wilpert: Die Papstgräber und die Cäciliengruft in 
der Katakombe des hl. Kallistus. Freiburg, 1900. 

fontosságú szerepére, mely az ősegyház történetének 
nem egy homályos lapját van hivatva földeríteni. 
Ilogy a pápák sírhelyével szoros összefüggésben 
levő, de rendszertelennek látszó Cecília-sírboltot sok 
ideig két különböző kor alkotásának vélték, a leg-
újabb kutatások az előbbenit megdöntve, egykorú-
nak mondják. A sírhelyek időrendi elrendezését véve 
figyelembe, biztonsággal állíthatjuk, hogy úgy a pápák, 
valamint a hozzá csatlakozó Cecilia-sírhely loculusai-
ban már 236—283. évek között temetkeztek a római 
hitközség hivei. A régibb sírok ideje pedig még ezen 
túl keresendő. A harmadik század közepétől kezdve 
több római püspök sírüregével találkozunk a pápák 
sírkamrájában, ez pedig látszólag azért történt, mert 
később ez a kápolna csak a pápák és püspökök sír-
helyének tekintetett. 

Ezen eredmények szemmel tartása mellett telje-
sen kizártnak látszik szent Ceciliának 3-ik század 
végére tett vértanúi halála. Sírjának különleges el-
rendezése birta Kirsch-t arra, hogy e kérdéssel 
behatóan foglalkozzon, eredménykép pedig kimondja, 
hogy a harmadik századon túl kell a szent vértanú 
halálának idejét keresni. Marcus Aurelius császár 
utolsó és Comodus római császár (körülbelül 170— 
181) uralkodásának első éveiben keletkezhetett a 
a pápák kettős és Cecilia sírkamrája; Kirsch pedig 
több mint valószínűnek tartja, hogy e császárok 
alatti üldözéseknek esett áldozatul Cecilia, de nincs 
kizárva a Septimius Severus (202—211) alatti sem. 
Már a keresztény ősrégészet fejedelme, Commen-
datore de Bossi is a Marcus Aurelius alatti üldözé-
seket fogadta el, míg ezt Erbes teljesen kizárva, a 
Septimius-félét ismeri el. 

Egyes kutatók még messzebb menve azt állítják, 
hogy a Julian apostata (361—363) alattiaknak esett 
áldozatul. Legbiztosabb adatnak azt fogadjuk el, 
hogy valóban létezett és hitéért meghalt; azt pedig 
már de Rossi is a leghatározottabban hangoztatta, 
hogy a császári házzal rokonságban álló Cäciliusok 
nemzetségéből származott. Nem zárhatjuk ki azt a 
föltevést sem, mondják egyesek, hogy a hatalmas 
patrícius családnak csak egyik szabadosa volt, a ki 
hitéért életét adva halt meg és mint ama korban 
igen gyakori eset volt, a krisztianizált család sírbolt-
jában temettetett el. 

Élettörténetének és vértanúhalálának körülmé-
nyeit fejtegetve, el nem mulaszthatjuk fölemlíteni, 
úgymond Kirsch, a Trastevere-n levő templomát. 
A vértanuakták tanúsága szerint tudjuk azt, hogy 
Gordianus senator közvetítése által tulajdonát képező 
háza egyenes óhajára és beleegyezése szerint temp-
lommá alakíttatott át. Biztos és hiteles történeti ok-
mányokból kiviláglik, hogy temploma az ötödik, de 
nincs kizárva az a körülmény sem, hogy már a 
negyedik század vége felé az ő tiszteletére emeltetett 
és már a keresztény őskorban november 22-én ünne-
pelték emlékét. A templom eredete ezideig, a meg-
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levő okmányok fölhasználása dacára sem állapítható 
meg biztosan. 

Rampolla bíboros protektorátusa alatt 1899—1901. 
közti időben végzett ásatásoknak eredményeit a szak-
irodalom mindezideig nem ismeri teljesen ; csak azt 
sikerült eddig megtudni, bogy a templom alatt egy 
nagyobbszerű falazatra bukkantak; a tulajdonképeni 
épületnek templommá való átépítése pedig a 4-ik 
században történt. Az sem látszik teljesen kizártnak, 
hogy már a béke helyreállta előtt is e házban tar-
tottak istentiszteletet, de ezt semmi pozitív adat nem 
támogatja. A templom mellett még a 4-ik században 
látható volt a fürdő is, ezt pedig a népmonda és az 
akták írója fölhasználta annak beigazolására, hogy 
szentünket itt fojtották meg. I. Paskál pápa (817—824) 
átépítette e kisded templomot és ennek elkészülte 
után földi maradványait, vértanú testvéreikével együtt, 
a kiket az akták is fölemlítenek, ide áthozatta. I. Paskál 
pápa életrajzírói nem egyszer azt állítják, hogy ő a 
katakombából vitette a szentnek testét a templomba, 
Kirsch ezt plausibilisnek tartja; az átépíttetett templom 
nagyjában ma is látható. Igy tárgyalja ezt Kirsch, 
az első és második fejezeten keresztül. 

A harmadik fejezetben szent Cecilia tisztelete 
nyer méltatást a liturgikus források kellő értékelé-
sével. A 4-ik század ünnepeit feltüntető Martyrolo-
gium Hieronymianum szerint liturgikus tiszteletben 
részesült, az általánosság jellege nélkül, tehát lokális 
természetű volt, a melyet csak a nevezett templom-
ban tartottak. A hivek közt ez nagy tetszésnek 
örvendve, hamar elterjedt, a római hivek pedig 
Ceciliát az arisztokrácia szentjévé tették. Továbbá 
pedig szülőanyja lett a sokat emlegetett aktáknak, a 
melyek révén még a legtávolabb eső országok lakói 
is tudomással birtak léteiéről. Emlékét rendesen 
november 22-én tartotta temploma; ezenkívül a mar-
tyrologium szerint még a sírhelyén is tartottak min-
den év szeptember 16-án dies depositionis egy emlék-
napját. A 7-ik században pedig ünnepe vigiliával és 
egy külön praefatio-val bírt. 

Kirsch jelen műve éles, minden mellékkörül-
ményt felölelő és boncolgató kriticizmusával az e 
fajta hagiologiai irodalomra nézve csak nyeresség. 

Stöhr Géza. 

gyházi B u d a p e s t . A győri püspöki székfoglalás. A n a p i -
lág- lapok megemlékeztek már Várady L. Árpád dr., a győri 
ónika llí megyés püspök, vasárnapi székfoglalásáról. Hogy 

most a «Religio» hasábjain is visszatérünk rá, két okból 
tesszük. Először köszönetből. Várady püspök hat évi 
szerkesztőségünk alatt az első, a ki nemcsak a hivata-
los teendői mellett kifejtett, széleskörű társadalmi műkö-
dése idejében, hanem magas polcra emeltetése pilla-
natában sem feledkezett meg kath. sajtónk legrégibb 
közegéről, a «Religio»-ról s iránta való nagyrabecsü-
lését azzal fejezte ki, hogy káptalanával meghivatta 
szerkesztőjét, legyen részese örömének is, a ki annyi-

szor volt tanúja budapesti fáradhatatlan pasztorális 
tevékenységének. A kath. magyar sajtó, de a «Religio» 
szerkesztője, mint olyan, sincs ilyenekhez hozzászokva. 
A felsőbb körök hagyományos nyomon haladó gondol-
kozását még nem járta át a sajtó embereinek az a meg-
becsülése, melyet a túloldalon jó ideje szemlélünk. Saj-
tónk munkásai még ma is inkább csak az egyház job-
bágyseregét képezik, melyet a robot-munka illet meg, 
ha már a sorsa odavetítette ; melyet, ha magára-
hagyatottságában s lia idegölő munkája által kimerülve, 
nem találja el mindig mindenkinek az Ízlését s bölcs 
világfelfogását, vagy itt-ott nem legyezi eléggé egye-
sek hiúságát, kritizálni, szidni, lekicsinyelni száz-
ezreknek a fölényes joga ; de megbecsülésből, méltány-
lásból, meleg baráti figyelemből annál kevesebb jut ki 
neki osztályrészül. Annál jobban esett tehát Várady 
győri püspök úr spontán figyelme, mert azt a reményt 
ébresztette bennem, hátha ez a figyelem idővel azokban 
a körökben majd általánossá lesz; hátha majd a mi 
táborunkban is egyszer úgy kezdenek bánni a sajtó 
embereivel, mint ezt a nagy liberális lapok körül lát-
juk ! Ez lesz majd a mi sajtónk emelkedésének az ideje ; 
mert liigyjék el, t. urak, az erős sajtót nemcsak az 
anyagi támogatás, hanem talán ép oly mértékben 
munkásainak a megbecsülése is eszközli. Ha ez meg-
lesz, akkor àbban a statusban szívesen fognak részt-
venni nemcsak a skriblerek, hanem tanult publicisták 
is. Pedig ők képezik az egyház előhadát; mellökkel ők 
fogják föl az első s a leghevesebb támadásokat: tehát 
megbecsülni őket s ezzel önbizalmukat, erejöket, ellen-
álló képességüket fokozni ma a legfontosabb közérdekek 
egyike. 

A «Religio» szerkesztője nem szokván adós maradni 
senkinek s az iránta tanúsított figyelemben a sajtó meg-
becsülését — valami új lépést — értékelvén, először is 
ezért emlékszik meg arról a püspöki székfoglalásról, 
hogy ily módon is kifejezze köszönetét Várady püspök 
úr iránt. 

A második, és pedig tárgyi ok, a miért arról a 
székfoglalásról megemlékezünk, azok a sok tekintetben 
tanulságos benyomások, melyeket az ünnepség alatt 
szereztünk. Nem szólok a mesteri rendezésről, melyet 
Ruschek kanonok végzett; a sok vendég bizonyára szíve-
sen log ezért visszaemlékezni reá. Minden úgy ment, 
mindnyájunk megelégedésére, mint a karikacsapás. Ehhez 
igazán különleges talentum kell. Azt sem említem, hogy 
eddig nem sok inslallatio akadt, a melyen az ország 
annyi vidékéről, élén a kultuszminisztériummal, annyi 
előkelőség jött volna össze, mint itt volt : ezt a püspök 
úr bizonyára előbbi állásának köszönheti, melyet annyi 
okossággal és tapintattal tudott betölteni. A mi azonban 
legjobban megragadta figyelmemet, az az ünnepségek 
középpontja, maga a püspök, illetőleg egész püspöki rá-
termettségében való bemutatkozása volt. 

Két jelenlévő, a mostani és az előbbi kultusz-
miniszter, Zichy János és Apponyi Albert grófok, fel-
köszöntőjükben fényes bizonyítványt állítottak ki arról, 
mi volt oldaluk mellett Várady Árpád, mint kultusz-
miniszteri tanácsos, mint az egyházi ügyek vezetője 
14 éven át. A fölszentelési és székfoglalási nap sokféle 
mozzanataiban pedig ő maga mutatkozott be előttünk, 
milyen lesz új állásában mint vezető, mint irányító 
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mint püspök, a kinek belül papjaival és híveivel, kifelé 
egy vegyes elemekből álló társadalommal lesz dolga. Ez 
a bemutatkozása tetszett nekem. 

Az egyházjog a betöltendő egyházi állásoknál két 
minősítő jegyet emleget: ut sit dignus et idoneus, hogy 
az illető méltó és alkalmas legyen. Az első a személyi 
értékre, a másik a kormányzói képességre vonatkozik. 
Előbbi tekintetben az illetékesek Ítélkeznek, midőn 
valakit püspöki méltóságba helyeznek; az utóbbiról 
azonban csak az élet tehet tanúságot. A két minősít-
vény a valóságban nem szokott mindig együtt járni s 
ha az első meg is van ; lehet t. i. valaki szent életű, 
lehet tudós férfiú : kormányzói képessége azzal még 
nincs adva. Pedig épen ez a tulajdonság a mai nehéz 
és bonyolult társadalmi viszonyok között, melyek között 
kell az egyháznak a maga világmegváltói hivatását be-
töltenie, a rendkívül fontos, szinte nélkülözhetetlen gratia 
gratis data-ja egy püspöknek. 

Már most ha meg lehet látni ex ungve leonem, 
nekem úgy látszott, hogy az új győri püspök úr e 
kvalitással bőven rendelkezik. Minden szava, minden 
mozdulata elárulta, hogy az evangelium ezen új 
főpapja jól ismeri korát, jól ismeri az embereket 
s jól tudja őket kezelni. Mintha csak oklevelet 
szerzett volna a püspökségre, oly szakszerű s új 
állásának oly megfelelő volt egész magatartása. Van 
érett, leszűrt tudománya ; azután szépen és egyszerűen 
beszél, pedig evangéliumot hirdetett; az emberek keze-
lése pedig nála mindjárt az első nap olyan volt, mint a 
minő csak annak lehet, a ki 14 éven át annyi tapin-
tattal vezette az egyház országos ügyeit, a ki tehát tel-
jesen jártas az egyház-kormányzatban. Nyugodt, zavar-
talan és biztos a föllépése. 

Ezt azért emelem ki, mert az egyháznak püspö-
keiben ma elsősorban rendkívül ügyes kormányzókra 
van szüksége s mivel kiválasztásuknál a dignus melleit 
mintha nem fektetnének mindig kellő súlyt az «ido-
neus»-ra is. Pedig lehet valaki magában, szobájában 
ülve, bármilyen értékes ember, az ügyre nézve csak 
akkor tölti be fontos hivatását, ha másokra nézve is 
értékes : lia szeret érintkezni az emberekkel s ha nem 
őt vezetik, hanem minden tulajdonsággal bír arra, hogy 
ő vezessen százezreket. 

Ezt a kiváló szociális tulajdonságot a veleszületett 
hajlamon kívül nem adhatja meg semmi, mint az elő-
zetes hosszas gyakorlat. Kormányzásra képezni kell 
magát. Oda tehát csak az való, a ki ezzel a kvalitással 
rendelkezik, ha máskülönben magában véve bármilyen 
derék ember is. Olyan, a ki a tömegek zajában épúgy, mint 
a legkényesebb ügyek megítélésénél megállja helyét. 
A szentirás szavaival élve : az ilyen képes regere eccle-
siam Dei. Ez az idoneus. 

Nem hiszem, hogy csalódnám, de ez a benyomá-
som volt nekem legkedvesebb a győri püspöki szék-
foglalásnál. d. 

* 

B a l t i m o r e . A katholikus vallás népszerüsödéséhez — 
nemcsupán a kath. vallásnak tárgyilagos népszerű jellege 
szolgál eszközül, hanem egyúttal a katholikus vallás 
papságának népszerű működése is, az északamerikai 
Egyesült-Államokban. Csattanós példa erre Gibbons 
bibornok hódító személyisége is. O például most, jún. 

6-án, ülte meg bibornokságának 25-ik és áldozópapsá-
gának 50-ik jubileumát. Ebből az alkalomból azt lehet 
mondani, hogy az egész köztársaság részt vett az 
ünneplésben. Részt vett Taft elnök, részt vett Sherman 
alelnök, részt vett Roosevelt volt elnök, kik táviratban 
üdvözölték a kath. egyház biboros fejedelmét. A legfőbb 
törvényszéknek egy bírája se vonta ki magát az ünnep-
lésből, részt vettek üdvözlésökkel az ünneplésben az 
államtitkárok is. Még a külföldi nagykövetekre és 
követekre is átragadt az amerikai példa. Megjelent az 
ünnepre személyesen 18 állam kormányzója és 50 nagy-
város polgármestere. A kongresszus és a senatus, 
mindakettő szintén tekintélyes küldöttséggel volt kép-
viselve. Ez a küldöttség üdvözlő feliratot nyújtott át a 
bibornoknak. A törvényhozó testület két háza kijelen-
tette ez üdvözlő feliratában, illetve átiratában azt, hogy 
ők a bibornok jubileumának napját nemzeti ünnepnek 
tartják, mert a biboros érsek igazi mintája a szolid, 
türelmes és hazafias egyházi fejedelemnek, a ki iránt a 
haza nagy hálára van kötelezve.1 A másvallású hivek elül-
járói szintén vetekedve egymással igyekeztek tiszteletöket 
nyilvánítani a jubiláns kath. főpap iránt. Az episkopalis 
protestáns egyház püspöke például ott várt a katholikus 
érsek lőszékesegyházának kapuja előtt, s mikor a bibor-
nok onnan kijött, ott, a templomajtó előtt, óriás közön-
ség jelenlétében fejezte ki jókivánatait. 

Amerikai erkölcsök, amerikai szokások! 
Ezek az amerikaiak tényleg gyakorolják azt, amivel 

minap egy angol államférfiú az angolokra vonatkozólag 
dicsekedett: nem kérnek példát másoktól; ők állítanak 
példát másoknak ! 

Róma . A'. Pius pápasága — nem egy tekintetben 
hasonlatos IX. Pius pápaságához, a melyről a Mala-
chias armaghi érseknek tulajdonított jövendölés azt 
mondta, hogy pápasága «crux de cruce», keresztről 
szakasztott kereszt leszen, szenvedésekkel telve. Mióta 
Giuseppe Sarto X. Pius név alatt pápa, nem mult el év, 
a melyben valami, esetleg több dolog is ne történt 
volna, a mi lelkének nagy fájdalmat okozott. Ez a jelen 
év mintegy tetőzni látszik az előbbi évek fájdalmat 
okozó eseményeit. Az olasz királyság alapításának jubi-
leumi alkalmából oly dolgok történtek és történnek, 
melyekből a pápa a legellenségesebb érzületeket kényte-
len kiolvasni Krisztus egyháza iránt. Kétségbevonhatat-
lan tény, hogy az olasz jubileum éle a pápaság ellen 
van intézve. S a mi ennek a ténynek a pápára nézve 
sértő jellegét illeti, az abban a körülményben rejlik, 
hogy a civilizált világ népei a turini és római nemzet-
közi kiállításokban való részvevésökkel részt vesznek a 
pápaság ellen való tüntetésben. Tetőződött a pápa 
lelkének keserítése az állal, hogy éppen születése nap-
ján (már a 75-ik) a német protestánsok, Luther emlé-
kére, Rómában egy protestáns templom alapkövét tették 
le, holott köztudomás szerint a porosz követség épüle-

1 Mit rejt az isteni Gondviselés a mögött a világtörté-
nelmi tény mögött, hogy a protestáns többségű országokban a kath. 
egyház főpásztorai békében élnek és nagy tiszteletben részesülnek, 
ellenben Franciaországban, Portugáliában, söt Olaszországban maga 
a pápa is sok tiszteletlenségnek és zaklatásnak vannak kitéve : ki 
tudná megmondani?! A tagadhatatlan tény mögött valami igazság 
rejlik, mely bizonyára üdvére fog válni az egyháznak. 
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tében levő kápolna untig elég nagy a Rómában élő 
vagy ott megforduló német protestánsok lelki szükség-
leteinek kielégítésére. 

Azonban az isteni Gondviselés gondoskodik róla, 
hogy X. Pius lelkében az emberi keserítések hatá-
sát megfelelő vigasztalások kellőképen ellensúlyozzák. 
Vatikáni körökből az a hir szivárgott ki, hogy a pápa 
eddig még soha sem kapott az egész világról születése 
napja alkalmából annyi gratulációt mint ezidén. Ugyan-
csak jun. 4-ike alkalmából a «Circolo di San Pietro» 
egyesület feliratot intézett a pápához, a melyben Isten 
irgalmasságába ajánlja azokat, kik a pápa keserítésé-
ben részt vesznek, s az egyház ellen duló heves harc 
megrövidítéséért könyörög az Istenhez. A pápa sajátkezü-
leg írt levélben válaszolt erre a feliratra. Köszönetet 
mond a hűség érzelmeiért. Szintén Isten irgalmába ajánlja 
az egyház ellenségeit s forró köszönete zálogául apos-
toli áldását adja a felirat szerzőire és híveire. — y —la. 

Szentiványi Róbert : A gyu la fehé rvá r i Codex 
Aureus . Különlenyomat a «Batthyáneum» első köteté-
ből. Brassó, 1911. 

Codex aureusról írva, szerző mintha aranyba már-
totta volna tollát, a mult tiszteletreméltó alkotásai iránt 
való pietás, az értük, mint egy virágzó kultura tanúiért 
való lelkesedés aranyába. A gondjaira bizott neves 
Batthyány-könyvtár eme ritka kincsének aranyos csillo-
gása mintha megbűvölte volna. Es méltán. A Codex 
aureus hazánk legrégibb irata, mely 1100 éves múlttal 
dicsekedhetik s e nagy kora dacára is egy ihletett művé-
szetnek üdeségében ragyog felénk. 

Szerző nagy ismeretséget árul el a kódexirodalomban 
és biztos kézzel jelöli meg az utat, amely a Codex aureus 
bölcsőjéhez vezet. Méltán fejezi be alapos tanulmányát 
a «Habent sua fata libelli» mondással. 

A gyulafehérvári kódex egy N. Károly idejében, pazar 
bőkezűséggel alkotott evangeliáriumnak első része, mely 
szent Máté és Márk evangéliumát foglalja magában 
111 fehér hártyalapon arany tintával, nagybetűs (uncialis) 
Írással írva. 

A lapok emez aranyírását művészileg festett keret 
foglalja körül, melyben vonaldísz és növényi motívumok 
a legváltozatosabb, de mindig nyugodt hatású szín-
pompában váltakoznak egymással. E káprázatos kere-
teknél is megkapóbb a 12 vászonlap, melyből szerző 
négyet képben is bemutat, bár a figurális rajzok nem 
mindig tanúskodnak oly befejezett művészetről, mint 
a többi ecsetmunka. 

Szerző írást, elrendezést, felosztást és művészi ki-
állítást egybefoglalva következő eredményre jut : A gyula-
fehérvárvári Codex Aureus N. Károly korának értékes, 
szép alkotása, tagja a Godescalk codexcsoportnak s első 
része a Vatikánban őrzött lorsclii evangéliumos könyv-
nek ; mestere — legalább is jó részében — Dagulf, a 
híres kalligralüs. Keletkezési helyét és pontos idejét 
a rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján eldönteni 
nem lehet. Valószínűleg 738—826 között készült Aachen-
ben (19. 1.) Az egész evangeliárium csonttáblába volt 
kötve és a lorschi bencés apátság tulajdonát képezte. 
Ezt a lorschi könyvtárt 1555-ben Frigyes, pl'alzi választó-
fejedelem heidelbergi könyvtárába vitette át. Heidel-

berget pedig 1622-ben Tilly hadai foglalták el és részben 
fosztogatták is. «Talán akkor szakadt két részre az 
aranyos lorschi codex és fedőlapja, úgy hogy 1623-ban, 
mikor Bajor Miksa az egész Bibi. Pal.-t XV. Gergely 
pápának adományozta, valószinüleg nem volt már együtt 
a két darab.» 

A gyulafehérvári rész Migazzi bihoros-érsek tulaj-
donából ment át 5000 más kötettel Batthyány birtokába 
1785-ben. «így jutott a jeles bencés apátság karolingi 
kincse a Rajna vidékéről a Maros mellé, egy elpusztult 
kultura helyéről pusztuló kulturák helyére.» 

Hazai irodalmunkat s elsősorban a hittudományok-
kal foglalkozókat nagy hálára kötelezte szerző alapos 
tanulmányának közzétételével. A külföldnek csak sej-
telmei vannak e ritka kincsünkről, melyeket Neumann, 
volt bécsi egyetemi tanárnak köszönhetett, aki a mille-
niumi kiállításon látta a kódexet. Kívánatos, hogy Szent-
iványi jeles ismertetése minél szélesebb körökbe elvigye 
aranv kódexünk hírét. Habura László dr. 

¥ 

Az e m b e r i házasság t ö r t éne t e . Westcrmarck. 
Szociológiai Könyvtár. Athenaeum. 1910. 352 oldal. 
Ára 10 K. 

A «The history of human marriage» 642 oldalas 
hatalmas kötet rövidített kiadása a fenti mű. Wester-
marck fin ember. Hogy müve minél szélesebb körben 
legyen ismeretes, angolul írta azt. Az átdolgozás fontos 
munkáját Sime Jakab végezte, kinek köszönettel adózik 
első kiadásában. A mű első kiadása 1891-ben látott nap-
világot. Az irodalom érthető kíváncsisággal fogadta. Sőt 
csakhamar akadtak fordítók és kiadók, akik német, fran-
cia, svéd, olasz nyelvre lefordították három év leforgása 
alatt. 1894-ben második, 1901-ben harmadik kiadás vált 
szükségessé. Az első kiadástól számítva a harmadikig 
a tudomány e téren oly történeti és anlhropológiai ada-
tokat derített fel, hogy azok hatása alatt Wcstermarck 
Eduárd egy függeléket volt kénytelen hozzá csatolni. 
Ennyit a mű históriájáról. 

Westermarck munkája érdekes tanulmány. Vizs-
gálja a mai kor müveit és műveletlen, vad népeinek 
házassági szokásait, erkölcseit. Vissza száll a rég múltba 
is, felsorolja a régi egiptomiak, chaldok, zsidók, görö-
gök, perzsák, hinduk törvényeit. És ez a nagy kutatás 
arra irányul, hogy milyen lehetett az ősemberek házas-
sága? Monogam, polygam, polyander volt-e? A szerző 
egész határozottsággal nem mer nyilatkozni. Mégis kije-
gecesedik nála az a főgondolat, hogy az ősemberek há-
zassága monogam volt inkább. A soknejűség és sok-
férjüség az egy eltérés és nem általános törvény. A sok-
nejüséget a gazdasági nehéz körülmények, a létért foly-
tatott kemény küzdelem liozta létre. A harcos népek, 
hogy harcosaik számát növeljék, több nőt vettek el, de 
ezek között igazi feleségnek, azt lehet mondani általá-
nosan, az elsőt tekintették. A nő nemcsak fajszaporító 
volt, hanem a férfinak ingyen munkása. Elannyira, hogy 
számos pogány, vad törzsnél a feleségek nagy száma a 
gazdagság mérője. 

A sokférjűség ritkább a soknejüségnél. Ott lordul 
elő, ahol a férfiak rövid életűek vagy veszélyes foglal-
kozást űznek. 

A mai kor az egynejüség felé hajlik és ez lelel meg 
igazán az emberiség természetének. 
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Westermarck e müvével léhát halomra dönti azok 
okoskodásait, kik azt hirdetik, hogy az ősemberek nem 
monogám házasságban éllek, hogy a szabad szerelem 
felel meg az ember őstermészetének. Azok az élvvágyók, 
kik visszafelé akarják fordítani a kultura rúdját, kik 
a fantázia szülte ábránd után a családi kötelékek könv-
nyelmü megbontását célozzák, megtanulhatják, hogy 
nincs igazuk, hogy hamis nyomon járnak. 

A házasság tartamáról is érdekes dolgot mond. Úgy 
találja, hogy a felbonthalatlanság nagy elve expressis 
verbis kimondva nincs, ámde a leggyakoribb a holtig 
való együttélés. Kiemeli, hogy a kereszténység, a kath. 
egyház «amit Isten összekötőit, ember el ne válassza» 
elv alapján szilárdan védi a házasság felbonthatatlan-
ságát. 

A protestantizmus vallja a felbonthatóságot, az 
állami törvények még a protestáns felfogásnál is nagyobi) 
laxismust fejtenek ki. 

Röviden így foglalhatjuk össze eszmemenetét. Az 
emberi házasság monogam. Kinövései a soknejűség és 
a soktérjűség. Az emberi házasság természeténél fogva 
tartamát illetőleg állandó, a felbontás azonban gyakori, 
aminek az új felfogás is kedvez. 

Hogy a műben nem helyeselhető felfogások is van-
nak, az természetes oly szerzőnél, ki Darwin, Spencer 
után dolgozik. így pl. «nem szabad a szociológiai ter-
minológiában ember és állat közölt nagyobb alapvető 
különbségeket felállítani». (11. old.) Vagy «az emberi há-
zasság valamely majomszert! őstől eredő örökségnek 
látszik». Viszont elismeri, hogy nem volt oly idő, ami-
kor az ember házasságban ne élt volna. (39. old.) Ezzel 
leszámol a franciák által hirdetett promiscuitással, ami-
kor t. i. a törzs férfiai közösen használják nejeiket. Ami 
szintén abusus, s nem dönti meg a monogam házasság 
eszméjét. Kiemeli a vadak szigorú erkölcseit, a törvény-
telen gyermekek csekély számát; míg Franciaországban, 
Szászországban a fattyúk a születések 15-90°/o teszik, sőt 
Münchenben, Grázban több a törvénytelen szülött, mint 
a törvényes. 

Téves amaz állítása, hogy VII. Gergely volt az első, 
aki a papok nőtlenségét elrendelte. (97. old.) 

A szerző sok érdekes dolgot és adatot mond el a 
nemi kiválasztásról, jellegzetes szépségről, az emberiség 
hasonlósági törvényéről, a vérek keveredéséről, a rokon-
házasságokról, a vériszonyról, a rablásról, vásárlásról, 
szertartásokról stb. 

Általában az a nézetem, hogy az író nagy szorga-
lommal, hosszas tanulmányozás, utazás, bő tapasztala-
tok után írta munkáját. Majdnem 400 szerzőt, munkát, 
folyóiratot sorol fel, melyekből tanulmányát merítette. 
A bibliográfia egész kis könyvtárt lesz ki, de egyúttal 
bevezető is ahhoz, ha valaki akár az egész kérdéssel, 
vagy csak annak egyes részieleivel is foglalkozni akar. 
Ujabb argumentum ahhoz is, hogy a kereszténységnek 
a mély, igazi kutatástól nincs mit félnie, hogy csak a 
felületes vizsgálódás vezet el tőle, ellenben a mélyebb 
behatolás igazolja elveinek igazságát. 

A fordítást Harkányiné Weiser Ella végezte. Az 
eredeti angol szöveg gördülékenyebb, világosabb a ma-
gyarnál. A fordítást Madzsar József dr. nézte át. 

Csepela Lajos dr. 
* 

J. Novikow: La cr i t ique du Darwin i sme social. 
Paris, Alcan, 1910. — Egy kötetben, 8-rét, 406 oldal. 

Oroszországban minden szociológus gyanús. A hiva-
talos körök forradalmárt látnak mindenkiben, a ki a 
társadalmi kérdéseket feszegeli. A cenzúra minden sza-
badabb véleményt elnyom. Azért van az, hogy az 
orosz szociológusok majdnem valamennyien a külföldön 
élnek. 

Novikow, akinek könyvét ilt szóvátesszük, az orosz 
társadalombúvárok egyik legtehelségesebbike és fárad-
hatatlan szorgalmú ember. Egész sor jeles munkát tett 
már közzé, mind francia nyelven. Legjelentősebbek iratai 
közül : Le problème de la misère; La Iustice et l'expan-
sion de la vie; Les luttes entre sociétés humaines; Les 
gaspillages des sociétés modernes ; La possibilité du 
bonheur ; La théorie organique des sociétés ; La guerre 
et ses prétendus bienfaits ; La fédération de l'Europe slb. 

Egy fonál húzódik végig összes munkáin, de ez a 
fonál nem vörös, hanem galambfehér. A vörös szintől, 
a vértől irtózik. Az ő szine a szelíd galamb színe, a bé-
kének, társulásnak a szine : a fehér szín. Mintha azt 
tűzte volna ki élete céljául : küzdeni a háború, a vissza-
vonás, a zsiványság, a kegyellenség és mindennemű 
brutalitás ellen, mely nemünknek boldogságát rontja, 
éleiét elkeseríti. 

Ez a munka is, melyet ismertetni akarunk, a béke 
jegyében áll. A társadalmi darwinizmus ellen irányul, 
vagyis azon tan ellen, mely szerint az emberiség hala-
dásának előmozdító oka a háború, vagy mint ő nevezi, 
a kollektiv emberölés: l'homicide collectif. Az egész 
munka nem más, mint élénk hangú, ügyes, sok és 
nemes szempontú vitatkozás Spencerrel, Ihering-, L. 
Ward-, Ratzenhoferrel, akik Darwin nyomdokain ha-
ladva, valóságos kozmikus törvényt látnak a létért való 
kegyetlen küzdelemben, mely küzdelem szerintök min-
den emberi haladásnak sava és forrása. 

Novikow úgy szivével, mint éber elméjével észre-
vette, mily álkos hálást gyakorollak a darwinistáknak 
eszméi az egész modern emberiségre. Valóságos erkölcsi 
anarchiát létesítettek, melynek pusztításai kiszámítha-
tatlanok. Azelőtt minden józan ember tiszteletben tar-
totta az igazságosság és a szeretet eszméit s ideális em-
bernek azt tekintették, aki mások jogait megbecsülve 
tisztességben élt, önzetlenül munkálkodott embertársai-
nak javán és erkölcstelen eszközt sohasem használt, 
mikor célja felé igyekezett. A darwinizmus egészen új 
embertípust teremtett : az erős, tekintet nélkül való, a 
létért való harcban győztes embernek, tehát az Über-
menschnek lipusát, akinek azelőtt az volt a neve, hogy : 
bandita, gazember. Azt a lévelyt dobta bele a darwinista 
irány a köztudatba, hogy a küzdelem a létnek és hala-
dásnak alaptörvénye, az erős győz, a gyengébb pusztul 
és jól teszi, hogy pusztul, mert így kívánja azt nemünk 
java, az erősb fajnak fejlődése és kialakulása. A barát-
ság, egyetértés, a társulás, összhang fogalmai elavult 
fogalmakká lettek s helyüket a gyűlölet, diszharmónia, 
a harc jelszavai foglalták el. «Le Darwinisme social a 
élevé la bêtise humaine à la dignité de loi cosmique et 
de principe universel de la nature». 

Tiszteletreméltó hevülettel veszi fel a harcot ezen 
eszmeáramlat ellen és igen tekintélyes tudással is. 

Mindenekelőtt arra emlékezteti a darwinistákat, 
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hogy az emberiség kullurhaladásának főrugója és lőesz-
köze a fizikai közület ellen folytatott állandó harc, nem 
pedig az embereknek kölcsönös küzdelmei. Az elemek 
zordonsága ellen folytonos harcot vívunk, nehéz küz-
delmet folytatunk a szükséges élelemért, ruházatért, 
melyet úgyszólván ki kell kényszerítenünk a termé-
szettől. A közület ellen folytatott eme harcnak kell 
köszönnünk a gazdasági élet és az anyagi kultura összes 
eredményeit, kincseit, diadalait. Erről a nagy tényről a 
darwinisták teljesen megfeledkeznek. 

Ok csak azt a harcot nézik, a mely az élő lények 
között dúl s ezt is egyrészt hamisan mérlegelik és más-
részt jogtalanul viszik át oly terekre, a melyek egészen 
más természetűek. Hogy az állatok között tényleg van 
létéit való küzdelem, hogy a tigris felfalja a bikát, azt 
nem tagadjuk. Am ne feledjük, hogy a tigris nem falja 
fel a tigrist. Az embereknek sem kell egymást elpusz-
títaniok, hogy megélhessenek. A darwinisták hallatlan 
felületességgel átviszik az állati küzdelmeket az emberi 
társadalmakra, mintha ez utóbbiak egyszerűen egy 
kalap alá volnának foglalhatók az előbbiekkel. Az em-
beri társadalom csodálatosan összetett jelenség, mely-
nek kebelében lélektani és intellektuális erők is működ-
nek. A németek és a dánok szövetséget köthetnek és 
egymásnak érdekeit előmozdíthatják ; az oroszlán és a 
zerge soha. Addig míg oroszlán lesz, mindig szükség 
lesz arra, hogy zergét vagy ehhez hasonló állatot öljön, 
különben meg nem él. Am ebből korántsem következik, 
hogy az embereknek is kell egymást mészárolniok, lia 
élni akarnak. 

A háború antiszociális tényező. Az emberiségnek 
átka, a társulás folyamatának nagy és véres akadálya. 
Leírhatatlanok a pusztítások, melyeket a háború okoz. 
Ám a háborúra való állandó készület is nagy betegsége 
a mai emberiségnek és főoka annak, hogy nem tud 
kialakulni a pan-európai állam, melyet a legjobb embe-
rek hőn óhajtanak s mely beláthatatlan mértékben gya-
rapítaná a közjólétet. 

Az emberiség érdekében áll, hogy az élethez szük-
séges anyagi javak gyarapodjanak és kellő módon elosz-
tódjanak. S vájjon növeli-e a háború a gazdagságot? 
Mi a háború, ha nem szervezett rablás? A győztes fél 
gazdagszik, a legyőzött szegényedik. Új javak semmiféle 
vérengzés által létre nem jönnek. A vagyont csak a 
munka gyarapítja. A kulturának igazi előmozdítója a 
munkás és a tudós, nem pedig a katona és a diplomata. 
A szociális katasztrofizmust, melyet a darwinisták 
hirdetnek, ki kell irtani a bölcseletből. Novikow formu-
lája szerint 

az alkotó erők ezek : 
production 
organisation 
assotiation 
iustice 
vérité 
vertu 

a rombolók : 
spoliation 
anarchie 
dissotiation 
violence 
erreur 
vice. 

Novikow könyvének nem minden részlete állja ki 
a kritikát; szelid humánus felfogását ellenben a maga 
egészében elfogadjuk és dicsérjük. 

Jehlicska Ferenc dr. 

.Levél a süket-némák intézetéből. 
Nagyságos Urain! Idegenből mindig érdekes a 

levél. S én idegenből írok. Mert az a kis világ, mit 
süket-néma növendékeink élnek, idegen nekünk. Itt 
a feléje siető gyermekének nem mondja az anya: 
Én jó gyermekem! Csak a szivéhez szorítja némán. 
S a gyermek sem gagyogja vissza: Szeretlek, mamám! 
Nem szavakban, csak forró ölelésben tudják tolmá-
csolni szeretetüket. Messze állanak itt egymástól a 
szivek. A némaság választja el őket. Az egymásnak 
elfecsegett öröm és fájdalom őket nem kapcsolja 
össze. Némák és a természet is néma hozzájuk. 

Annál szebb, a mi ez után következik. A kultura 
ezen árvák felé is nyújtja karjait : 

— Gyertek s én a többiek közé emellek újra. 
Visszaadom nektek azt, a mit a természet megtaga-
dott tőletek! 

És visszaadja. Igaz, hogy fáradságos, nehéz 
munka árán. De ez csak az eredmény értékét emeli. 

A tanév végén vagyunk. Ünneplő közönséggel 
lelik meg a nagy lerem. 

— Pszt! — hangzik végig a termen. Ünnepies 
csend száll a terem falai közé. A süket-némák meg-
kezdik a vizsgát. De ez nem vizsga, ez ünnepély. 
A legmeghatóbb ünnepélyek egyike. 

, Egy fehérruhás lányka lép az emelvényre. 
Nyugodtan, zavartalanul. Ezek a gyermekek nem 
ismerik azt, a mit mi «lámpaláz»-nak nevezünk. 

Pá! — köszönti a közönséget. S a közönség 
válaszul karjaiba szeretné zárni. Mert tessék elhinni, 
hogy egész más varázsa van annak a hangnak, 
a mely a némák ajkairól száll. Egészen más. Nem 
olyan sima, mint a mi szavunk és mégis sokkal 
kedvesebb. 

— Én tavaly még néma voltam — folytatja 
tovább — s ma már beszélek. 

A kicsike nem is sejti, liogv mondása milyen 
klasszikus. Keveset s mégis sokat mondó. 

— A viszontlátásra én is borulhatok anyám 
nyakába: Aranyos mamám! Úgy, mint a többi 
gyermekek ! — szól oda a másik édesen. 

A padok sorában pedig halk zokogás hallik. 
A boldogtalan szülők boldog könnye ez. Talán a 
legboldogabb könny hosszú évek sora után. Harmat, 
a szülői s a gyermeki szeretet harmatja a szeretet 
sötét és hideg éjszakája után. 

En megfeledkezem a környezetről. Egy távoli 
kép lép emlékezetembe. A názáreti Mesteré, a ki 
mondotta egykoron : 

— A cselekedeteimnek higyjetek ! . . . A némák 
beszélnek, a süketek hallanak. 

— Keresztény kultura! A te nyomaidban is meg-
szólalnak a némák és a süketek megértik szavun-
kat. Csodát művelsz te, mert csoda nélkül kiküzdöd 
az eredményt, a melyet elérni csak csoda útján lehet. 
Ezért szívesen vallom, hogy Istentől jöttél, s Isten-
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liez vezetsz! Bármit is mondjanak a szellemileg vak 
lelkek az ő felfuvalkodottságukban. 

Gondolkodom. Az órák múlnak. Távozom én is 
a többiek után. Még egyszer megállok az intézet 
küszöbénél egy-két pillanatra. Apró kis kezek karol-
nak át hirtelen: 

— Tisztelendő úr! 
— Mi kell aranyos kicsikém? 
— Én haza megyek!. . . Eljött érteni az apám. 

Azután még szorosabban karol át, naiv, utánozha-
tatlan, őszinte szeretettel. 

— A tisztelendő úr jó! 
S a mint jött, úgy el is rohant hirtelen. 
— Isten veled kicsikém ! — gondoltam meg-

hatottan. 
Te a természettől megtagadva is naiv, közvet-

len szeretettel öleled azt a környezetet, a melyben 
élsz. Egyszerű lelked nem is sejti, hogy lesznek, a 
kiknek önzése szintén hidegen taszítja el majd karo-
dat. S a te karod is talán fáradtan hanyatlik le a 
a csalódások után. Avagy talán nem fogod észre-
venni a rideg szivek közönyét, mert hiszen te oly 
naiv és egyszerű természetes szeretettel szeretsz, s 
talán megmarad a hited is, hogy a többi emberek 
is igy szeretnek. 

Körmöcbánya. Kóza György, 
a süket-némák intézetének hitoktatója. 

Mihályfi Ákos dr. 
Tacitis senescimus annis. Az idő csendesen eljár 

fölöttünk; minden múlik, csak a munkánk érdeme 
marad meg. Tudományegyetemünk kiváló tanára, 
Mihályfi Ákos dr., most tölti be áldozópapságának 
25. évét. Betölti mondom, mert ezek az évek nem-
csak hogy elmultak, hanem elejétől végig munkával 
vannak tele: a tudományművelés, a szerkesztés és 
az ifjúság-nevelés nemes és szakadatlan munkájával. 
Mindaz megvan rajtuk, amit az érdem fogalmához 
tartozónak vallunk: est qualitas actus morális s neve-
zetesen megvan az érdemhez föltétlenül megkíván-
tató alap : a cselekvés s annak folytonossága. 

Élt az idővel s dolgozott és pedig hasznosan. 
A budapesti katholikus szociális élet régóta ismeri 
vezető egyéniségét. Bennünket azonban ehelyütt fő-
képen tudományos munkálkodása érdekel, melyet mint 
a «Katholikus Szemle» immár húsz éves szerkesz-
tője s önálló műveiben kifejtett, melyekről csak nem-
rég is vaskoronarenddel való kitüntetése s legújabb 
műve ismertetése alkalmából volt alkalmunk meg-
emlékezni. 

A tulajdonképeni tudományos elemében azonban 
főkép azóta van, amióta a hittudományi kar pasto-
ralis kathedráját elfoglalta. Az egyetemen van ő ele-
mében, amint azt a pár hónap múlva több kötetben 
megjelenendő főművében fogja a közönségnek is be-
mutatni. Valóságos restauratora a rábízott tantárgy-

nak, melynek tanulásra érdemes tartalmat s új szint 
ö adott. 

Az érdeklődő katholikus közönség is bizonyára 
észrevette már, hogy hittudományi karunk ujabban 
úgy belső életében és működésében, mint kifelé való 
hatásában jelentékeny és pedig előnyös változáson 
ment keresztül. Nagy munka folyik benne s tanárai 
ott vesznek tevékeny részt a tudományos mozgal-
makban, mint ez a hazai katholicizmus első tudo-
mányos intézetéhez illik. Az ilyen változások nem 
választhatók el a személyektől s köztük Mihályfi dr. 
személye jelentékenyen esik a latba. 

Az ilyen férfin 25 éves pályája, annak befejezé-
sekor, érdemes a megemlékezésre s mi mint szer-
kesztő és tanártárs szívesen s tisztelettel állunk meg 
előtte, hogy ezen ünnepies pillanatban igaz baráti 
szeretettel üdvözöljük. 

Kedves Kartárs, áldjon meg az Isten mindazért 
a sok jóért, amit eddig műveltél! Legyen ezután is 
elemed a munka és a tudomány előbbrevitele ; légy 
ezután is tanítványaidnak nemcsak igazi mestere, 
hanem papi előképe is egyúttal, hogy tanításaid 
nyomán megújuljon a pasztoráció széles e hazában. 
Légy ezután is buzgó osztályosa karunk emelésének 
s barátaidnak, mint megszoktad, ezután is jó barátja. 
Ad multos annos! Dudek. 

Sz. Győr . Célszerűségi szempontból nem közölhető. 
F . F r i b o u r g . Szeptemberre marad. 
I». IMocsoiiok. Batthyány gr. püspök úr valamely hara-

gosa, a kire úgy látom nem volna nehéz ráismerni, időről-
időre helyezi el támadó cikkeit az «Est»-ben. Megnyugtató a 
dologban az, hogy nincsen igaza. 

Cs. Ózd. A hasznos munka, mint esete is mutatja, soha-
sem marad el elismerés nélkül. Csak ki kell tartani. A «Hof-
bauer» Írójának átadom kedves üzenetét ; a tanulmányból 
még a magyarországi vonatkozásai vannak hátra. 

B. B u d a p e s t . IIa Pollák Illés testvér a kereszténysé-
get «az életétés tartalmát leélt alakulások» közé sorolja, melyek 
a haladás útját eltorlaszolják, azt az elavult izraelita neve-
lésének és gondolkozásának lehet tulajdonítani. Valóban az 
ő lelkében az elavultság képe lebeg, mely miatt nem érti, 
mivel nem ismeri, az örök életű kereszténységet. Az a baj, 
hogy ezek az emberek, sokszor jóliiszemüleg, arról beszél-
nek, a mi nevelésüktől s igy értelmi és érzelmi világuktól 
nagyon távol áll. Vakok vitatkoznak a színekről. 

A következő szám szept. 3-án jelenik meg. 

TARTALOM. Néhány szó a hazai román gör. kath. 
egyházról. Sinustól. — Jegyzetek a modern templom-
építésről. II. (Vége.) Szönyi Ottó. dr.-tól. — Hofbauer 
sz. Kelemen halála. XXIII. Breznay Béla dr.-tól. — 
A szeretet. VI. (Vége.) Veszely Gézától. — A Cecilia-kér-
dés mai állása az egyház őstörténetében. Stöhr Gézától. — 
Egyházi világkrónika, (/-tői és —y —la-tói. — Irodalom. 
Szentiványi : A gyulafehérvári Codex Aureus. Babura 
László dr.-tól. — Westermarck : Az emberi házasság 
története. Csepela Lajos dr.-tól. — Novikow : LF. critique 
du Darwinisme social. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Levél 
a süket-némák intézetéből. Kóza Györgytől. — Mihályfi 
Ákos dr. Dudektől. — Telefon. 
Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2*'. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< 6. EGYETEMI TANÁK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A tekintély tisztelete. d) 

Tekintélyről, a tekintély tiszteletéről beszélni s 
mint afféle egyéni és társadalmi szükségletet aján-
lani, ma nagyon problematikus dolog. Gondolkodá-
sunk s egyéni hajlamaink, legalább ahogy külső meg-
nyilatkozásaikban jelentkeznek, oly irányt látszanak 
venni, mely tűrhetetlen nyűgnek, sőt egyenesen az 
emberi méltósággal ellenkezőnek bélyegzi a tekin-
télyt: a mások — a z arra méltók — eszméi, példája, 
sőt irányítása után való indulást. Az elmúlt időkbe, 
az emberiség gyermekkorába illőnek minősíti ; ellen-
ben a mai embernek egyedül megfelelőnek a saját 
lábán való mozgást itéli. A külső befolyástól men-
tes gondolkodást és cselekvést követel számára. Az 
«ego»-nak abszolút autonómiáját, függetlenségét, kivált 
a szellemi és erkölcsi téren. 

Sok-sok könyvben s kivált a napisajtóban szinte 
egyhangú nézetként nap-nap után olvassuk ezt így. 
Az előkelő idegen, a rég elmúlt időkből visszajáró 
lélek szava gyanánt hangzik ma az «Imitatio Christi» 
elévülhetetlen értékű szerzőjének állítása: melius 
est subesse, quam praeesse ; jobb, könnyebb engedel-
meskedni, mint másoknak parancsolni, illetőleg má-
sokat lelkiismeretesen kormányozni. A mai kor gyer-
mekének nehezére vált az engedelmesség, vagy ami 
egyre megy: a tekintély tisztelete. 

Az igaz, hogy az «Imitatio Christi» korának, a 
középkornak, más volt a lelkülete, más volt a tár-
sadalmi berendezkedése arra, hogy az emberek az 
általa hangoztatott társadalmi elvet necsak megért-
sék, hanem magukhoz méltónak tartván, azt egyúttal 
a gyakorlatban kövessék is. A kereszténység eszméi 
irányítván akkor a lelkeket, emez eszmék által a 
tekintély elvét is megszentelve látták. «Omnis potes-
tas a Deo est»-tan vonzó erőt gyakorolt a lelkekre, 
akik azt egyben lelkiismeretbeli kötelességüknek is 
tartották. Másrészt a társadalom akkori rendi beren-
dezése, t. i. millióknak jobbágyi helyzete is egysze-
rűen nélkülözhetetlenné tette a tekintélyt, sőt külső 
kényszerítő eszközökkel is gondoskodhatott érvénye-
sítéséről. 

A mai kor nagyot változtatott a tekintély eme 
belső s különösen külső támasztékán; amannak 

erejét (a kereszténységét) sok lélekben megrendítette; 
emezt, a rendi berendezkedést, meg egyszerűen el-
törülte, minden ember jogi egyenlőségét állítván 
helyébe. Az állami törvények által elismert eseteken 
kívül alig van a tekintélynek büntető szankcióval 
biró ereje, kivéve ott, ahol maga az egyéni érdek 
jónak sugallja mások önző tiszteletét. 

Tehát más idők, más emberek, illetőleg más lett 
a mai helyzet; de egyben hozzátesszük: anélkül, hogy 
emiatt a tekintély elve és szükségszerű tisztelete, mint 
ahogy azt a mai kor szellemi iránya feltüntetni sze-
reti, fölöslegessé vált volna. Ugyanis az a régi defi-
nitiója az embernek, melyet Aristotelestől örököltünk 
s mely örökké igaz marad, míg ember ember lesz, 
hogy t. i. az ember természeténél fogva társas 
lény, örök időkre igaz értéknek állította be a világba 
a tekintélyt, tehát a mai, a korlátlan egyéni függet-
lenséget zászlaján hirdető korba is. Ez a ma hirde-
tett függetlenítés különben sem más, mint túlhajtása 
az egyes ember értékét a világgal megismertető 
kereszténység egyik alaptanának, túlhajtása a keresz-
tény embertannak, amint az századokon keresztül 
mind jobban s eszmei tartalmának megfelelőbben 
valóvá lesz s az utánunk következő századokban még 
inkább meg fog valósulni. Tehát ugyanazon keresz-
ténység depositumának egyik alkatrésze, amely keresz-
ténység egyúttal a tekintély elvét is hirdette s hirdeti 
és erős, soha meg nem másítható alapra fekteti. 

Abban tehát, hogy az egyéni függetlenséget hely-
telen értelmezéssel a tekintély rovására vitató mai 
kor a tekintély háttérbe szorításával az egyén érté-
két hirdető kereszténységet is akarja és pedig első-
sorban láb alól eltenni, csak valami félreértés lehet, 
csak valami félreértése a kereszténység és a tekintély 
értékelésének az egyéniség anyagi és erkölcsi kiala-
kulása, továbbfejlesztése tekintetében. 

Megfigyeléseim azok körül, akik a tekintélyt s 
egyben a kereszténységet, nevezetesen s elsősorban 
a katholicizmust támadják, ebben a meggyőződé-
semben erősítettek meg. Félreértés uralja az elmé-
ket a tekintélyt védő katholicizmus körül ; de más-
részt az sem tagadható, hogy itt-ott hibás kilengése-
ket észlelünk a tekintély viselőinél is, kiknek egyike-
másika, félreértvén az általa elfoglalt helyet, a tekin-
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télyt nem rendeltetése szerint, hanem a saját önös 
céljaira használja föl. Az ilyen esetek pedig mégjob-
ban megerősítik a félreértést. 

Az átmeneti koroknak megszokott sajátságai ezek, 
midőn az egyik fejlődési fok a másikat készül föl-
váltani, anélkül, hogy az emberek a változhatatlan 
s a fejlődést örökké hordozó elveket magukat a vál-
tozott új viszonyok közé tisztán, az elavult ragaszté-
koktól menten, a maguk sajátos természete szerint 
rögtön be tudnák illeszteni. 

A tekintély, mint mindnyájunk egyéni és társa-
dalmi érdeke javára s megóvása céljából szólván, 
ezeket a félreértéseket kell igyekeznünk eloszlatni, 
hogy a mai, mint nevezik: nagykorú ember is ma-
gához méltónak tartsa a tekintély tiszteletét. 

Kezdjük az elsőn, az ócsárolt katholicizmuson. 
A világsajtóban ma mi sem gyakoribb, mint a 

tekintélyt védő katholicizmus szünet nélkül való 
támadása azon a cimen, hogy maradi, amennyiben 
a haladni akaró embert törekvéseiben gátolja s foly-
ton a középkor formái között gyámság alatt akarja 
tartani. Ez azonban, az élet modern alakulásainak 
bármely terét tekintsük is, egyszerűen nem áll. Amint 
az egyház a múltban ott állott a nemzetek alakulá-
sának bölcsőjénél s mindegyiket saját önálló létére 
segítette anélkül, hogy nemzeti egyéniségéből kivet-
kőztette volna; úgy ma is támogatója minden szabad 
mozgásnak, fejlődésnek, ha az az emberek igazi javát 
célozza. Se kormányokhoz, se kormányformákhoz 
kötve nincsen; amit a néplélek kifejleszt, amellé áll 
s hathatós erejével támogatja. Tény azonban, hogy 
a gyors és meggondolatlan változásoknak nem ba-
rátja egyszerűen azon okból, mert az ilyesmi rend-
szerint senkinek se válik javára. Hogy csak egy pél-
dát említsek, valamikor, föllépése idején, az emberi 
egyenlőséget hirdetvén, a rabszolgai intézményt még 
sem szüntette meg rögtön ; hanem először csak az 
urak és szolgák közti viszonyt igyekezett enyhíteni, 
miután a rögtönös, a minden előkészület nélkül való 
ilyen változás, mint ezt nálunk a közelmúltban az 
1848-iki rögtönös jobbágy váltság az urak és a job-
bágyok hátrányára oly fényesen igazolta, senkinek, 
se az úrnak, se a szolgának nem használt volna. De 
azért a rabszolgák váltságának nagy magna chartája 
marad mindenkorra szent Pál Philemonhoz írt levele, 
mely századokra tűzött ki megvalósítandóprogrammot. 

Az emberiségben a hasznos változások, előreme-
nések csak lassan történnek. Mennyi időbe került a 
kereszténységnek megszerettetni s az emberekkel 
magukhoz méltónak elismertetni a görög-római vi-
lágban annyira megveteti s a szabad emberhez anv-
nyira méltatlannak tartott munkát ; mennyi időbe 
került elismertetni a nő egyenjogúságát s azokat az 
erényeket (az alázatosságot, az önmegtagadást, az 
önzetlenséget stb.), melyeken a rendezett családi és 
társadalmi élet alapszik! Az emberhez méltó s a 
keresztény világnézeten alapuló eszméknek egész 

rendszerét hintette el a lelkekben, melyek megoldá-
sára azonban idő kellett, hosszú idő, mert a szabad-
nak teremtett embert amint üdvözíteni, úgy e földi 
viszonyai között is új utakra vezetni erőszakkal nem 
lehet. Az emberi szenvedélyek sokszor erős gátolói 
a jónak s hányszor idéztek elő a történelem folya-
mán előremenés helyett visszaesést? 

A katholicizmus nem esküszik a középkorra, 
mint egy elmúlt korra sem, mivel jól tudja, hogy az 
csak a történelmi fejlődés ama számos fokozatainak 
egyike volt, amelyeken az emberiség átment s ezután 
még sokszor átmenni fog. De mivel a mult idők 
vállain, az elődök munkáján emelkedik a jelen fej-
lődés, azért nem tud hálátlan lenni ama kor iránt 
sem s nem mond mindent rosznak, amint nem is 
mondhat, amit az emberek akkor alkottak; mind-
azonáltal a középkor egyetlenegy alkotását sem 
vallja örökéletűnek, valamint arra sem gondol, hogy 
az embereket azokban a középkori intézményekben 
fogva tartsa. Mihelyest létrejött a renaissance, nemde 
mindjárt, talán mértéken túl is, legkiválóbb pártfogói 
a pápák és püspökök, nálunk a Vitéz Jánosok vol-
tak s amint később bekövetkezett a demokratikus 
kormányformák kora, nemde IX. Pius volt az elsők 
egyike, aki azt pápai államában önként megvalósí-
totta? 

De ott van más példa is. Az emberiség sorsának 
javulásával oly szervesen összefüggő tudományokat 
és művészeteket akkor is művelte a kath. egyház, 
amikor azokkal még semmi más közület, nevezete-
sen az állam nem gondolt úgy, hogy midőn aztán az 
újkor földerültével a papságon kívül a világiak is 
kezdtek velük foglalkozni s tovább fejleszteni azokat, 
csupán csak annak az örökségnek voltak tovább 
művelői, melyet az egyházban találtak. Egész vona-
lon érvényesült az, amit Guizot mond az európai 
polgáriasodásról írt művében, hogy egész mai művelt-
ségünk a theologián alapszik. Mi is volna egész mai 
tudományunk és művészetünk az egyház által vég-
zett előmunkálatok nélkül? 

Mutassa meg azért akárki, hol és mikor volt az 
egyház valamely nemzet életében a hanyatlásnak 
vagy visszaesésnek oka? Avagy miben kötötte meg 
bármely nemzet életerejét, ahelyett, hogy előmozdí-
lotta volna fejlődését? Iskolákat ő állított; törvé-
nyeivel előképül szolgált az állami törvényhozás-
nak; a szegények, ügyefogyottak és árvák menedék-
helyeit ő állította először; ha ellenség fenyegette, 
püspökei a nemzettel véreztek; ha átalakulásra ke-
rült a sor, a papság vele tartott, pl. nálunk az átala-
kulás korában, 1848-ban, Vagyon István nyitrai káp-
talani követ a papság nevében a pozsonyi diétán 
önként mondott le a tizedről. 

Amint pedig ezt a múltban találjuk, úgy van a 
jelenben is. Haladó, de egyúttal nagy konzervatív 
hatalom is a katholicizmus a világban. Nagyon helye-
sen, mert nem mindig haladás az, amit egyesek föl-
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heviilésükben vagy önző lélekkel annak hirdetnek, 
így pl. ma nem barátja a szinleg a nép javáért 
küzdő szociáldemokráciának, mert nem látja be, hogy 
az emberi egyenlőség vagy az egyenlősítés után való 
törekvésnek miért kellene a keresztény világnézet 
alapjáról lelépnie s miért kellene a vallás kiküszö-
bölésével já rn ia? De hogyan is hihetne az egyház 
annak a szociáldemokráciának, melynek élén nagyobb-
részt izraeliták állanak, akik ugyanakkor hirdetnek 
egyenlőséget, midőn más hitsorsosaik fékhetetlen. 
élelmességükkel a vagyoni jólét összes forrásait: a 
bankokat, a földet, a sajtót, a nagy vállalatokat 
kezeikbe kerítvén, ma-holnap ismét a legnagyobb 
egyenlőtlenségnek, tehát oly társadalmi visszaesésnek 
lesznek okozói, mely keservesen megboszulhatja magát. 
Ma nálunk nem az egyenlőség kifejlesztése felé hala-
dunk, nem oda, hogy a 20 millió magyar egyfor-
mán boldoguljon, hanem az országnak a keresztény 
kézből az izraelita kézbe jutása felé haladunk, hogy 
a 19 millió keresztény az 1 millió izraelitának jó-
létét szolgálja. Arra felé haladunk, hogy a szidal-
mazott régi országtartó arisztokrácia helyébe ismét 
csak egy más és pedig pénzarisztokrácia lépjen, mint 
midőn I. Napoleon a demokrácia nevében, az emberi 
jogok nevében kiűzte a francia földről az arisztokra-
tákat, de ugyanakkor a saját kápláraiból nevezett 
ki új grófokat és új hercegeket. 

Ez az előretörő új magyar pénzarisztokrácia 
hirdeti a sajtójával, hogy a katholicizmus a hala-
dás ellensége; hogy a népet a középkori bilincsek-
ben, a régi tekintélyek alatt akarja tartani; mert 
hát ő az egyedüli, aki belát apró játékaikba s védi 
a nép, védi az igazi egyenlőség érdekeit. 

Eötvös József báró «A XIX. század uralkodó 
eszméinek befolyása az államra» cimű nagy művé-
ben a keresztény civilizáció egyik legnagyobb vív-
mányának az ókori civilizációkkal szemben azt tartja, 
hogy a vallási hatalmat elválasztotta az állami hata-
lomtól s erkölcsi erejével annak ellensúlyozója lett. 
Erkölcsi erőket olt folyton bele a világ, az emberi-
ség fejlődésébe s mindannyiszor fölszólal, valahány-
szor az állami, az anyagi hatalmak eltévelyedve, a 
fejlődést helytelen útra akarják terelni. Ezt a hiva-
tását ma is teljesíti a katholicizmus, midőn az embe-
rek az állami hatalom kezelésében, a tudományban 
és a művészetben, de különösen a szociális téren 
nyilatkozó eltévelyedéseinek útjába áll s a helyes 
útra figyelmeztet. Annál nagyobb joggal teszi ezt, 
mert hiszen az emberi egyenlőség eszméjére ő taní-
totta rá a világot, miután az ő hivatása nemcsak a 
lelki, hanem a testi javak gondozásában is áll. 

Ennélfogva csak félreértésből, vagy épen rossz-
indulatból, esetleg a saját önzésétől hajtatva vádol-
hatja valaki az egyházat azzal, hogy a haladni akaró 
emberiséget törekvéseiben gátolja vagy hogy a tekin-
tély tiszteletét azért hirdeti, hogy az embereket a 
középkor formái között gyámság alatt tartsa. 

A tekintély tisztelete az egyén és a rendezett 
társadalom nagy érdeke, melynek égisze alatt virul-
hat csak az igazi szabadság s nem válhatik soha a 
csak rombolni képes vad szabadossággá. Midőn tehát 
a mai destruktív irányzatok neki támadnak minden 
tekintélynek s azt azzal is igyekeznek népszerűtlenné 
tenni, hogy ime a «maradi» egyház is védelmezi a 
tekintélyt, gonosz játékot űznek az emberiség igaz 
érdekeivel s különben is csak hamiskodnak, mert 
valójában csak csereberélnek a tekintélyekkel, ameny-
nyiben az illetékes tekintélyek helyébe más, de 
hamis tekintélyeket állítanak, t. i. az erény és a 
szellemi értékek képviselői helyébe tiszteletük oltá-
rára az aranyborjú és a testiség embereit állítják, 
amint hogy valóban az emberiség története ritkán 
ismert kort, melyben az emberimádás oly méreteket 
öltött volna, mint napjainkban. 

Tiszteljük tehát ma is az illetékes tekintélyeket, 
melyeknek nem válhatik hátrányára, hanem épen 
ellenkezőleg csak előnyére az, hogy az egyház is hirdeti 
ezt a tiszteletet, az az egyház, mely sohasem volt az 
emberiség hátramozdítója, hanem a tekintélyek tiszte-
lete mellett a nagykorúságra nevelője. 

Ezzel az állításunkkal szemben a sajtó folyton 
mutogat a római szentszéknek épen napjainkban a 
modernizmus (a vallási tévtan) ellen folytatott küz-
delmeire s ezzel mintegy kézzelfoghatóvá akarja 
tenni a tekintély káros voltát a modern haladásra. 
Elismerjük, hogy az avatatlanok megtévesztésére al-
kalmas egy szólam ez ma ; de azt is tudjuk, hogy 
az egész támadás csak félreértésen, illetőleg a do-
loghoz való nem értésen alapszik. Dudek. 

Hofbauer atya és Széchenyi Ferenc gróf. 
(XXIV.) 

Hofbauer szent Kelemen atya életének ebben 
a végére ért leírásában — amint a nyájas olvasó ez-
iránt a Bevezetésben kellő tájékozást nyert — elejé-
től végig két cél lebegett lelki szemünk előtt. Egyik 
az, hogy lelki épülésre alkalmas olvasmányt nyújt-
sunk a keresztény hitbuzgóságban örömét lelő mű-
velt magyar olvasóközönségnek. Másik célul tudomá-
nyos célt tűztünk magunk elé, t. i. mindenkitől ellen-
őrizhető tényekkel való bebizonyítását annak, hogy 
Hofbauer szent Kelemen atya — a Szentléleknek a 
szentkeresztségben nyert adományaiból kifolyólag,1 a 
keresztény ember erényeit hősi fokon gyakorolta — 
ami boldoggá, vagy szenttéavatásnak első fokon döntő 
alapja — s ezenkívül ráadásul Isten őt a látnokság 
és csodatevés kiváltságával tüntette ki:2 minélfogva 

1 Az «Ur lelké»-nek, vagyis a Szentléleknek hét adomá-
nyát Izaiás próféta ismertette meg első izben tüzetesen, mond-
ván: «Ks megnyugszik rajta (az Isten-ember Krisztuson, mint 
emberen, aki nekünk felül nem múlható erkölcsi mintánk) 
az Úr lelke : a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erős-
ség lelke, a tudomány és ájtatosság lelke». 11. r. 2. v. 

2 «Un saint, mondja I)om Paul Chaudin O. S. B. c'est 
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az anyaszentegyháznak látható feje, Krisztus földi 
helytartója, a római pápa, lelki hatalmának teljessé-
génél fogva,1 őt a mennyei szentek sorába — a hivek 
részéről való oltártiszteletre és segítségül hivásra való 
teljes méltóságában — megingathatatlan erkölcsi és 
történeti alapon iktatta be. 

Mennyiben sikerült nekünk ezt a kettős célt el-
érni, hát nyájas olvasó, te vagy hivatva megálla-
pítani. 

S ezzel a nyilatkozattal akár talán már le is 
tehetnénk a tollat, hogyha egy igéretünk beváltást és 

celui (természetesen csak keresztény lehet) qui a pratique 
les vertus à une degré héroïque ; ce n'est pas celui qui a en 
des extases ou de révélations». Qu'est-le qu'un saint? Essai de 
Psychologie surnaturelle füz. 4. éd. Paris, 1904. 42. 1. A bol-
doggá- illetve szenttéavatásnál, egyébiránt •— melynél lelki-
ismeretesebb és gondosabb eljárást kivánni sem lehet — 
az apostoli szentszék igen szigorú különbséget tesz a pusz-
tán bámulatos, illetve csodálatos dolgok és a szoros értelem-
ben vett csodák között. Amazok, a csodálatos dolgok (mira-
bilia), mikor boldoggá, vagy szenttéavatásról van szó, az 
egyház Ítéletének kialakulására nézve semmit sem nyomnak 
a latban. «Mirabilia, mondja ebben az ügyben nagy illetékesen 
XIV. Benedek pápa (De servorum Dei beatificatione et bea-
torum canonizatione, Bassani, 1766. T. 1.1. 4. p. 1. cap. 1. n. 13.) 
non liabent rationem veri miraculi (nem igazi csodák) ; 
neque causis beatificationis et canonizationis attenduntur». 
(Figyelembe nem vétetnek.) Maguk a boldoggá, illetve szentté-
avatáshoz szükséges csodák között is az egyház szigorú kü-
lönbséget tesz. Az illetőtől életében tett csodák figyelembe 
vétetnek, szigorú vizsgálat alá véttetnek, de ha százszámra 
szaporodtak volna is, egymagukban nem döntenek. Döntő 
erővel csak az illető halála után az ő közbenjárására történt 
csodák birnak a boldoggá, vagy szenttéavatás határozatának 
kimondásánál. XIV. Benedek pápa erre nézve igy nyilatko-
zik : «Miracula pro beatificatione et canonizatione debent esse 
post obitum servi Dei patrata, ut ex Evangelio deducitur». 
Id. m. L. 1. cap. 14. n. 1. stb. Oka a kétfelé osztott csodák 
bizonyító ereje különbségének az, liogy míg az illető Isten 
szolgájának halála után, de reá vonatkozólag történt csodák-
nak egyenesen az a céljok, hogy velők Isten a boldoggá-
vagy szenttéavatandónak O előtte való kedvességét, vagyis 
szentségét tanúsít ja: addig az illető Isten szolgájától életében 
történt csodáknak kegyelemadománya, mint ingyenbe adott 
malaszt (gratia gratis data) nincs szükségképen összefüggés-
ben az életszentséggel. Azért mondja XIV. Benedek pápa egy-
felől: «Miracula post obitum patrata sunt sanctitatis signa 
(divina), et reddunt sanctitatem evidenter credibilem» (L. 4. 
p. 1. cap. ult. n. 34.); másfelől pedig, az illetőtől életében 
történt csodákra vonatkozólag : Miraculorum gratia in vita 
est gratia gratis data, et potest esse communis bonis et ma-
lis». (L. 1. cap. 44. n. 3 et 4.) — Aki a valóságos isteni cso-
dák egyfelől mélyen titkos, másfelől szembeszökően világos 
világáról s az isteni csodák emberi utánzásairól s ördögi 
majmolásairól kellő tudományos tájékozást óhajt szerezni, 
annak a következő francia könyveket ajánl juk: 1. De Bonniot 
S. J., Le miracle et les sciences médicales, Paris, 1879. 

2. Ugyanaz, Le miracle et ses contrefaçons. 4. éd. Paris, 1888. 
3. Dom B. M. Maréchaux, Le merveilleux divin et le merveilleux 
démoniaque. 2. éd. Paris, 1901. 

1 Szent Péterhez, a pápák elsejéhez, az Úr Jézus ezt a 
fölhatalmazó nyilatkozatot intézte : «Neked adom a mennyek 
országa kulcsait. Amit megkötendesz a földön, meg leszen 
kötve mennyekben is ; és amit föloldandasz a földön, föl 
leszen oldozva a mennyekben is». Sz. Máté, 16,19. 

a Szentírásnak egy nyilatkozata figyelembe vételt nem 
követelne tőlünk.1 

ígéretünk, mely beváltást követet, vonatkozik 
annak a viszonynak természete és értéke szerint való 
méltatására, melyben szentünk a «legnagyobb ma-
gyar» atyjával, Széchenyi Ferenc gróffal és család-
jával élt és — hozzá lehet tenni — halála után is 
maradt. 

A két nagy Széchenyinek, Ferencnek az atyának 
és Istvánnak a fiúnak a lelkében — aki az új Magyar-
ország történetét ismeri, készségesen fogja elismerni — 
hogy Magyarország ügyes-bajos sorsa iránt való lázas 
érdeklődés és áldozatos honfiúi szeretet oly óriás 
méretű lánggal égett, amelyhez foghatót a magyar 
történelem keveset tud fölmutatni. 

Az a kérdés itt most, milyen volt az a viszony, 
mely Hofbauer atya és Széchenyi Ferenc gróf s csa-
ládja közt szentünk bécsi léte alatt kifejlődött?2 

A Hofbauer atyával, Bécsben töltött évei alatt, 

1 Szentünk látnoki és csodatevő erejéről is lehelne még 
külön fejezetben tüzetesen megemlékezni ; amint azt legújabb 
rendi történetírója Innerkofler atya vaskos munkájában két 
helyen is, a 409—412. lapon «Gaben von Oben» s 559—566. 1. 
«Höhere Mächte» cím alatt, teszi. De ezekről nem szólunk, 
mert Hofbauer Kelemen atya boldoggá- illetve szenttéavatá-
sánál nem a tőle életében lelt csodák, lianem az ő érdeké-
ben halála után történt csodák döntöttek. Ezek közül az 
egyik, mely a boldoggáavatást megelőzőleg Rómát is foglal-
koztatta, magyar vonatkozású volt, amennyiben (V. ö. Sum-
marium a. 1873. p. 394. s.) Fiát Agnes bárókisasszony 9 éves 
korában, 1864-ben, a bécsi szaleziánák zárdájában Hofbauer 
atya segítségül hívására nyert három orvost csodálatba ejtő 
gyógyulást súlyos lábbajából. Ami a szentünktől életében tett 
csodákat illeti, azoknak legnevezetesebbike, mert mint szem-
tanuk emellett tanúskodtak legtöbben mondhatni tömege-
sen - a kenyér, illetve ételek csodás megszaporítása volt, ami 
többször ismétlődött. Ezután csattanós feltünőségre nézve 
Klinkowström Frigyes aszkórságban halálra vált egyik cse-
csemő fiának, a kiről Veith dr. az orvos azt mondta, hogy az 
estvét sem fogja megélni, szintén csodás meggyógyítása tehető. 
Az eset így történt, Hofbauer atya mint szent házibarát jött, 
mikor Veith dr., a gyermeket megvizsgálta, Klinkowströmék 
házába. A gyermek anyja keserves könnyek közt vitte a be-
teget a szent férfiú felé, panaszolva, hogy vége lesz. Hof-
bauer atya csak ennyit mondott : «Nem tesz semmit, nem lesz 
semmi ! Ma estve a gyermek éhes lesz és enni fog». «Nach 
diesen Worten gab er dem letzteren (a csecsemőnek), mondja 
a jelenvolt Veith dr. einen leichten Schlag auf die Wange, 
dann drehte er sich, wie er bei solchen Gelegenheiten im-
mer zu tun pflegte, auf dem Absätze herum (sarkon perdült) 
und sprach — von anderen Dingen. (Csodás rendkívülisége 
keresve kereste a rejtvemaradásl. Isteni tulajdonság! «Qui 
(Isten) posuit tenebras latibulum Suum», O, ki «lucem inha-
bitat inaccessibilem».) Seine Voraussage ging pünktlich in 
Erfüllung». Innerkofler, 562. 1. — Látnoki kiváltsága szentünk-
nek, amint számos esetben láttuk, a lelkek és a jövő igazi 
titkaiba való csodás belátásban állott. 

2 Erről a viszonyról, amint már e mű elején megjegyez-
tük, Dankó prelátuson (id. folyóirat 96—99. 1.) és Hahne-
kamp Gy.-ön (id. folyóirat 461—462. 1.) kívül Fraknói emlé-
kezett meg gróf Széchenyi Ferencről írt monográfiájának 
347. lapján. Mindez csupa részletes adat. Kimerítve az adat-
gyűjtés s kidomborítva az egész ügyállás még nincs. 
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benső s illetve legbensőbb lelki viszonyba került 
személyek és családok hosszú során végig tekintve, 
azt lehet, sőt azt kell itt megállapítanunk, hogy az az 
igazi és hozzá még szent barátság, mely Hofbauer atya 
és Széchenyi Ferenc gróf s családja közt fönnállott, a 
XIX. század elején Bécsben élt főnemesi családok 
körében páratlanul, egyedül állt. Nem volt mágnás-
család Bécsben, amelynek körében szentünk és az ö 
ügye oly otthonosan érezhette magát, mint Széchenyi 
Ferenc gróf házánál. Mert viszont annyi figyelmet, 
kedvességet és megkülönböztető kitüntetést, amennyi-
ben Széchenyi és családja részesítette Hofbauer atyát, 
ez utóbbi egy mágnáscsalád, kivált osztrák mágnás-
család részéről sem tapasztalt. 

Igaz ugyan, hogy szent Pál példája szerint Hol-
bauer atya «mindenkinek mindene» lőn, «hogy min-
denkit üdvözítsen» j1 azonban, ahol kellett, ő is tudott 
különbséget tenni s tett is, szeretetének és nagyra-
becsülésének gyakorlásában, az emberekkel.2 Szere-
tett mindenkit — önfeláldozásig; de barátságának, 
illetve nagyrabecsülésének borút nem ismerő ki-
sugárzásával csak keveseket tüntetett ki: csak azo-
kat, kik benne hasonló szent lelki gyönyör forrását 
találták, mint ő — bennök. 

Ez a legbensőbb lelki, szent barátság tulajdon-
képen szentünket és Széchenyi Ferenc gróf szemé-
lyét fűzte össze — ez utóbbinak nagy kitüntetésére — 
közvetetlenül ; a család többi tagjai csak a családfőn 
át fűződtek a szent szeretet szálaival Hofbauer atya 
nekik annyira kedves szent személyéhez.3 Ha igaz 
az — már pedig az — amit Cicero mondott a barát-
ságról : «A barátság vagy egyenlőknek találja vagy 
egyenlőkké teszi (lelkileg) a barátokat» : akkor, ha 
egyéb ok és tény nem szólna, Hofbauer atya oltárra 
emelt lelki nagyságából lehetne Széchenyi Ferenc 
gróf tündöklő nagyságának arányaira következtetni, 
vagyis Hofbauer szent Kelemen barátságának szent-
ségéből egymagából lehetne az ő lelke szárnyalásai-
nak fenséges és szenl jellegét megállapítani. 

Breznai/ Béla dr. 

1 I. Kor. 9, 22. 
2 Erről a szeretet gyakorlásában való rendtartásról írja 

szent Ágoston mértékadólag : «Ille iuste et sancte vivit, qui 
rerum integeraestimator est : ipse est autem, qui ordinatam 
dilectionem habet, ne aut diligat, quod non est diligendum, 
aut non diligat, quod est diligendum, aut amplius diligat, 
quod est minus diligendum, aut aeque diligat, quod vei 
minus vei amplius est diligendum, aut minus vei amplius, 
quod aeque diligendum est». De doctrina Christiana 1. 1. cap. 
27. n. 28. Operum ed. Mediol. a. 1840. T. M. col. 38. 

8 «Széchenyi Ferenc gróf, Széchenyi Istvánnak atyja, írja 
Hahnekamp Gy., meghitt házibarátját tisztelte Ilofbauerben. 
O volt a Széchenyi-család gyóntatója és lelki vezetője is». 
Kath. S:emte, 1891. 461. 1. Házibarát, gyóntató és lelki vezér 
volt szentünk más családoknál is — polgári családoktól l'öl 
a mágnási körökig; — ámde mágnás család körében sehol 
oly sűrű és élvezetes otthonossággal nem forgott, mint a 
most élő összes Széchenyiek családfejénél és föntartójánál, 
Ferenc grófnál. 

Ï mohácsi csatavesztés.1 

I. 

Az 1526-ik év augusztus 29-ike leggyászosabb 
napja nemzeti történelmünknek. Ezen a napon esett 
el a mohácsi síkon Magyarország színe s java kirá-
lyával együtt. Az egykorú török krónikások meg-
számlálhatatlan halottról és rettenetes pusztulásról 
beszélnek. Ha elfogultságuk miatt ezt az állítást nem 
is vesszük készpénznek, annyit igaznak kell belőle 
tartanunk, amit egyik egykorú keresztény tudósítás 
mond, hogy «úgy szólván az egész nemesség lett 
kiirtva». De a török krónikások ezen kívül még 
nagyértékű kincsek és hadi fölszerelések zsákmá-
nyolásáról is beszélnek. Ez nagyon is valószínű, mert 
a csatában sok főpap, főúr és főnemes harcolt, akik 
bizonyára magukkal hozták drága kincseik, fegyve-
reik és lószerszámaik nagy részét. Valószínű, hogy 
a törökök a csata után betörve a táborba, ezeket az 
értékes holmikat magukkal vitték. 

A csatavesztés okait kutatva rájövünk arra, hogy 
annak okát az akkori kor politikai és vallási válsá-
gaiban kell keresnünk. A nyugati kereszténység ere-
jét I. Ferenc és V. Károly versengése emésztette föl 
úgyannyira, hogy a török elleni küzdelemre gon-
dolni sem lehetett. A magyarok főként Zsigmond 
lengyel király segítségére számítottak, annál is in-
kább, mert rokoni kötelékek fűzték II. Lajoshoz. De 
Zsigmond halogatta a segítségküldést és a tatárok 
betöréseivel mentegetődzött. A bajt még növelte a 
keresztény fejedelmek vallási megoszlása. Ferdinánd 
főherceg 1526. augusztus 15-én Speyerben kelt leve-
lében írja Margit főhercegnőnek, hogy a török elő-
nyomulásának és a nyugati kereszténység romlásá-
nak az oka a lutheránus felekezet terjedése. 

De nagyban elősegítette a mohácsi vészt a magyar 
társadalom erkölcsi züllöttsége is. Főpapjaink, fő-
nemeseink nem a haza javára, hanem saját vagyonuk 
és hatalmuk gyarapításán munkálkodtak. Főuraink 
önzése akadályozta meg a sereg visszavonulását 
Mohácsról Buda felé, mert attól féltek, hogy ott levő 
birtokaikat elpusztítja a török. 

De legnagyobb baj mégis a király erélytelensége 
és befolyásolhatósága volt. Nem volt képes erős kéz-
zel megmarkolni a kormány gyeplőjét, ezért azután 
vakon követte könnyelmű tanácsosait. Pedig Lajos 
nem volt tehetségtelen, gyengeelméjű ember, sőt a 
korabeli írók szellemes és megnyerő modorúnak 
mondják. X. Leo pápa «nagyreményű és csodás lel-
kületű ifjúnak» mondja; névtelen életírója szerint 
pedig «kitűnt korát túlhaladó testi ereje s magas-
sága, valamint lelki szépsége és tehetsége által.» Ámde 

1 A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei. 
Egykorú jelentések és közlések alapján irta Ortvay Tivadar. 
Budapest 1910. Akadémiai Ért. a tört. tudományok köréből 
XXII. köt, 9. sz. 89. lap. Ára 2 korona. 
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Lajos minden kiváló tehetsége dacára sem volt alkal-
mas arra, hogy ilyen válságos időben és körülmények 
közt Magyarország királya legyen. Mert rossz irányú 
nevelése folytán csak az élvezeteket, a szórakozáso-
kat, a mulatságokat hajszolta. Erélytelensége és tehe-
tetlensége épen akkor volt legnagyobb, amikor a 
legnagyobb erélyre és akaraterőre lett volna szükség. 
Komolyabb erkölcsű tanácsosaitól elfordult és csak 
azokra hallgatott, akik szenvedélyeit legyezgették és 
élvezeteit kielégítették. Hozzájárult egy másik baj, 
amely miatt még ha akart volna is, akkor sem tudott 
volna erélyesen és megfelelően föllépni a török el-
len, az udvar és a kincstár rettenetes szegénysége 
miatt. A királyi kincstár nemcsak hogy a katonák 
zsoldját nem tudta fedezni, hanem gyakran még a 
királyi udvartartás költségeire is kölcsönt kellett föl-
venni. Burgió báró, pápai követ, majd minden jelen-
tésében emlegeti a kincstár ürességét és az udvar 
rettenetes nyomorúságát. Ugyancsak ez a Burgió 
irja 1520. június 30-áról, hogy «a még Budán vesz-
teglő király, ha a török ellen vonulni akarna, még 
csak élelemre sincs, akár egy dénárja is». Emiatt a 
szörnyű pénzzavar miatt nem tudta Lajos hadseregét 
kellően fölszerelni, minélfogva a mérkőző felek ere-
jének aránytalansága is egyik oka volt a nagy pusz-
tulásnak. 

Mert nagy volt az aránytalanság a mérkőző felek 
közt úgy számra, mint anyagra és fölszerelésre 
nézve. Számra nézve a magyar hadsereg27—28 ezer em-
berből állott. A török hadseregre vonatkozólag eltérők 
a vélemények. Egyesek 200, mások 400, sőt vannak, 
akik 000 ezer emberről beszélnek. Ezt természetesen 
nem fogadhatjuk el, hanem a török sereg számát 
legföljebb 150—200 ezer emberre tesszük. Tehát már 
számra nézve is nagy az aránytalanság a magyar és 
a török hadsereg között, de még nagyobb ez a sere-
gek milyenségét és fölszerelését tekintve. A magyar 
hadsereg legnagyobb részt a főurak és főpapok ban-
dériumaiból, meg holmi szerencsevadászok által össze-
toborzott izgága csapatokból és néhány külföldi segéd-
hadból állott. 

Gondolhatjuk, hogy milyenek lehettek a ban-
deriális csapatok katonai képességei? Vagy hogy 
milyenek voltak azok a félig rablócsapatok, amelyek 
legnagyobb részt elszegényedett nemesekből és más 
kétes existenciákból állottak. Elképzélhető, hogy ilyen 
hadseregben milyen laza volt a fegyelem ; de a ruhá-
zatuk sem vallott valami rendes hadseregre, mert 
piszkos, rongyos ruhákban jártak és arcukról lerítt 
az éhség. A császári követek jellemzése szerint 
«szánalmas volt őket nézni, mikor a királyi szóra 
táborba szállottak. Lerítt róluk a szegénység. Lovaik 
elkényszeredett gebék, fegyverzetük szedett-vedett, 
ruházatuk lerongyolódott. Imbolygó járásuk, sápadt 
arcuk, a nyomor kiáltó jelei szánalomra gerjesztet-
ték a szemlélőt». Ilyen sereggel valóban nem lehe-
tett csatát nyerni. 

A király látta is a sereg tehetetlenségét, de nem 
tehetett semmit a föntebb vázolt rettenetes szegény-
ség miatt. Ekkor engedélyt kért és kapott Lajos a 
pápától az egyházi kincsek egy részének fölhaszná-
lására. Ilyen módon nem is épen megvetendő pénz 
jututt a király birtokába, mert pl. az esztergomi 
székesegyházból 410 márkát ezüstben és 14 és fél 
márkát aranyban vittek el; szent Gellért ereklye-
tartója, melyet a pesti ferencrendű templomból vit-
tek el, 219 márkát nyomott ezüstben. A kisebb tem-
plomok is szépen adakoztak tehetségükhöz mérten. 
De azért ez a gyűjtés alapjában véve sem segített a 
bajon. Egyrészt mert sok helyütt nem adták oda a 
templomok kincseit, mert tudták, hogy sohasem kap-
ják vissza ; másrészt pedig a kincsek egy részét az 
összegyűjtők maguknak tartották meg. így ez a pénz-
forrás is elégtelennek bizonyult, nem segített a bajo-
kon, csak a magyar műtörténelemnek okozott kárt, 
sok műemlék tönkretételével. T. L. 

Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. XIII 

5. J o g á s z o k . 

Aristides Apológiájának syr szövegében (15, 4) 
olvassuk, hogy a keresztények, ha birák, igazságosan 
Ítélnek. Minucius Eelixről irja Hieronymus (De vir. 
ill. 58): Romae insignis causidicus (ügyvéd); és 
Lactantius (Div. Jnst. 5, 1): non ignobilis inter cau-
sidicos; magában az Oclaviusban pedig (2. f.) olvas-
suk, hogy a beszélgetés alkalmául az őszi törvény-
kezési szünet szolgált: sane et ad vindemiam feriae 
judiciariam curam relaxaverunt. Tertullianusról Euse-
bius irja, hogy a római törvényekben igen járatos 
volt (Eus. H. E. II, 2, 15:110), amit különben jogra 
termett természetével együtt művei is lépten-nyomon 
elárulnak. A Digestákban (Quaest. 11 VIII, De castr. 
pec.: Dig. 1, 3, 27; 29, 1, 23; 48, 2, 28; 49, 17, 4) bi-
zonyos részletek Tertullianustól származnak; azo-
nos-e ez az egyházi iróval, Krüger (KAL 159) és 
Bardenhewer (BAL II, 333) tagadják, Duchesne (Hist, 
anc. I4 394) és Harnack (HMA II, 28) hajlandók el-
fogadni. Csodatevő Gergely Berytusban jogi tanulmá-
nyokat akart végezni, mikor Origenest Caesareában 
megismerte és tanítványa lett. A levélből, melyet 
távozása után Origenes hozzá írt, az látszik, hogy 
mint keresztény is a jogi pályán akart működni. 
Origenes t. i. elismeri, hogy kitűnő jogász lehet be-
lőle tehetségénél fogva, de rábeszéli, hogy adja ma-
gát inkább a keresztény hit tanulmányozására és e 
téren gyümölcsöztesse bölcseleti ismereteit (a levél 
Migne, P. Gr. XI. 87). Eusebius Apphianus vértanút 
említi Diokletianus alatt Caesareában, s azt mondja 
róla, hogy világi tanulmányok miatt sok időt töltött 
Berytusban (De martyr. Pal. 4); ezalatt bizonyosan 
jogot kell érteni, mert Berytus erről volt hires. 
Ugyancsak Eusebius (H. E. VIII, 9, 7) emlékezik egy 
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Philoromos nevű keresztényről, aki mindenesetre 
valamelyes főbirói tisztet viselt Diokletianus alatt 
Alexandriában, mert mint méltóság naponkint kato-
náktól övezve Ítéletet mondott (ápyjjv xtva ou xrjv 
T'jyoOaav Tffi xax' AXe^avSpsiav ßaaLÄiy.rjg Sioixïjaewç ijy.eyei-
pto[isvoç, 8$ [tstà xoö à t̂ô)jj.atoç xat xîjç Twfiai'y.rjç xi|iijç, 
Ciîiè» axpaxcwxaiç oopucpopcu^evo; éy.áaxr^ àvexpivexo Vjjxépaç). 
Allard (AP IV, 59 ; V, 54) azt véli, hogy Alexandriá-
nak juridicusa vagyis apxidixaG-cr^-a volt.1 Eusebius 
ezen világos nyilatkozatával szemben talány lehet, 
hogy Philoromus aktái ót altisztnek mutatják be: 
ágens turmam militum Romanorum (RAM 520; KAL 
244); vagy két Philoromusról van szó, ami nem 
valószínű, mert itt is, ott is Philoromus és Phileas 
együtt szerepelnek, vagy pedig az Aktákban a ha-
gyomány már elhomályosodott (maradt azonban 
annyi, hogy Philoromus katonáknak parancsolt). — 
Arnobius azon intelligentiához tartozók közt, akik 
keresztényekké lettek, jogászokat is említ : consulti 
ju r i s . . . magisteria haec expetunt (Adv. Nat. II, 5). 

<>. Előkelőségek, községi és állami hivatal 
nokok, udvari emberek. 

Alex. Kelemen több helyen föltételezi, hogy a köz-
ügyek terén működő keresztények vannak : így Paed. 
III, 11 beszél oly esetről, mikor az ember közügyek-
kel van elfoglalva, ugyanott egy későbbi helyen 
egyenesen kimondja, hogy szabad a közügyekkel 
foglalkozni (Migne P. Gr. VIII, 623, 655); ismét 
másutt a pálmát a magános emberrel szemben an-
nak adja, aki gyermekeinek, családjának, házának 
él és a világban s államban előkelő helyet foglal el 
(Strom. VII, 12, 70). Ellenkezőleg Tertullianus köve-
teléseivel lehetetlenné teszi a közügyekben való rész-
vételt, mert oly föltételeket szab, amelyek keresztény 
szempontból részben igazságosak ugyan, de részben 
túllőnek a célon és minden hatósági ténykedésben 
bálványimádást látnak: neque sacrificet, neque sacri-
liciis auctoritatem suam accomodet, non hostias locet, 
non curas templomin deleget, non vectigalia eorum 
procuret, non spectacula edat de suo aut de pub-
lico, aut edendis praesit . . . nihil solemne pronuntiet 
nec edicat, ne juret quidem; jam vero quae sunt 
potestatis, neque judicet alicujus vei pudore (feras 
enim de pecunia), neque damnet, neque praedam-
net, neminem vinciat, neminem recludat aut tor-
quea t . . . (De idololatria 17). Tertullianus azonban 

1 «Hadrianus Italiát (a főváros kivételével) polgári tör-
vénykezés tekintetéből 4 kerületre osztotta egy-egy consula-
ris férfiúval (judices) élükön. Ezt a berendezést Antoninus 
Pius mellőzte, de Marcus Aureliiis hitbizományi ügyek, gyám-
kinevezés s a decur ionatusra való képesség kérdéseinek el-
döntésére újra behozta s a kerületek élére praetori rangú 
férfiakat állított jur idici n é v e n . . . Külön jur id icusa volt 
Alexandriának, aki Aegyplus praefectusa alá volt ren-
delve bizonyos szükebbkörű joghatósággal.» Peez, Ókori 
Lexikon, I, 1032. 

fölfogásával elszigetelten állott, mert Decius alatt 
Alexandriában neves előkelőségek, akik a közügyek 
terén működtek, lettek az üldözés áldozatai alex. 
Dionysios szerint (Eus. H. E. VI, 41, 11 : 604). Maga 
Diokletianus is eleinte hú ker. embereinek helytar-
tóságokat adott (rjyEjioviaç .. .xöv èô-vtov), sőt Dorotheust, 
akit a tyrusi biborgyár élére állított, később még 
hatóságok és helytartók fölé is helyezte (Eus. H. E. 
VIII. 1, 2 és 4: 736). 

A mi a római császárokat illeti, ezeknek sorá-
ban Nagy Konstantinus előtt nem találunk keresz-
tényeket, ámbár egyesek udvara tele volt kereszté-
nyekkel és ők maguk is eklekticismusuk, vagy hű 
szolgáik iránt való hálájuk révén rokonszenveztek 
a kereszténységgel. Epen emiatt már a III. század-
ban mende-mondák keltek szárnyra egyes császárok 
keresztény voltáról. Bizonyos, hogy Origenes levele-
zésben állott Philippus Arabssal és nejével, Otacilia 
Severával (Eus. H. E. VI, 36, 3:590), amiből az kö-
vetkezik, hogy ezek a kereszténység iránt érdeklőd-
lek. De maga Eusebius (H. E. VI, 34 : 590) csak mini 
kószahírről beszél arról, hogy Philippus keresztény 
volt és egy püspök húsvétkor előbb be nem eresz-
tette a tenqilomba, míg bűnbánatot nem tartott. Ez 
a hír azonban idővel nőttön-nőt és színezést kapott. 
Hieronymus írja Philippusról : qui primus de regi-
bus Romanis Christianus fuit (De vir. ill. 54); Pau-
lus Orosius: hic primus imperatorum omnium 
Christianus fuit (Adv. pag. VII, 20); lerini Vincen-
tius: qui primus Romanorum prineipum Christianus 
fuit (Commonit. 17). Aranyszájú szent János pedig 
a császár nevét elhagyva, Babylas antiochiai püs-
pökről mondja el az esetet (Honi. de mort. Babyla). 
Különben alex. Dinnpius már Eusebius előtt tanúja 
annak, hogy a III. század első felében egyes császá-
rokat nyíltan keresztényeknek vallottak (Eus. H. E. 
VII, 10, 3:650). 

Ami azonban a római császárok tekintetében 
homályban marad, az az edessai királyi házról bi-
zonyos. Krisztus levelezése az V. Abgarral, a feketé-
vel (Uchomo, Ukkama Eus. H. E. I, 13:82 k.), vala-
mint a Doctrina Addaei csak legendák ugyan, de 
bizonyos, hogy a IX. Abgar (Bar Maanu 179—214) 
keresztény volt,1 aki Bardesanest kedvelte (Epiph., 
Panar. 56). Persze ez nem sokáig tartolt, mert már 
fiát, Maanut 216-ban Caracalla legyőzte és országát 
bekebelezte.2 

1 HMA 11,117—8; Duchesne, Hist. anc. I4 451 ; Rauschen, 
Patrol.3 13 ; Kihn, Patrol. I, 3%. 

2 Harnack a IX. Abgarra (Lucius Aelius Septimius Me-
gás Abgarus) magyarázta a Liber Pontificalis azon helyét, 
hogy Lucius britt király levelet írt volna Eleutherus pápá-
nak. Egy Laterculus Apostolomul, mely állítólag alex. Kele-
men Hypotyposiseiből származik, Tádé és Júdás apostolok 
temetkezési helyéül in Britio Edessenorum-ot jelöli meg 
(Birtha = város, vagy Edessa vára). Megvolna tehát a Lucius 
név is, meg a britt szó is. (Harnack Sitzungsber. der preuss. 
Akad. 1904. 909—10). — Gundaforus indiai király megtérése, 
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Keresztény konsulokról kevés és bizonytalan tu-
dásunk van. Már Sergius Paulusról, aki proconsul 
volt Cyprusban, halljuk, hogy hitt Pálnak (Act. A p. 
13, 12). Általában azt tartják, hogy Flavius Clemens 
és M. Acilius Glabrio keresztények voltak; mind-
akettő consul volt, amaz 95-ben, ez 91-ben, mind-
akettőt Domitianus végeztette ki. A 230. körül meg-
halt Dio Cassius (Hist. Rom. 67, 14; KE 122) azt 
mondja, hogy Flavius Clemens istentelenség (a ke-
resztényekre szórt egyik fővád) és zsidó szokásokhoz 
való elpártolás miatt végeztetett ki, Glabrio pedig más, 
de részben azonos ok miatt. A120. körül iró Suetonius 
(Vita Domit. 15,1) azt mondja, hogy Flavius Clemens, 
aki contemptissimae inertiae volt (szintén kereszté-
nyek ellen emelt vád), csekély gyanúra végeztetett 
ki; Acilius Glabrio pedig mint molitor rerum nova-
rum (u. o. 10, 2; KE 26). Az előbbinél megjegyzi, 
hogy kivégzése nem történt consulsága évében ; tehát 
egyik esetben sincs tényleges konsulról szó, hanem 
csak konsul-viseltről ; Glabrióra nézve kétséges marad 
az is, konsulsága idején keresztény volt-e. — Calo-
cerus és Parthenius aktáiban (Acta SS. Maji t. IV, 
302) azt olvassuk, hogy Aemilianus konsul háznépé-
hez tartoztak, aki konsulatusa évében mint keresz-
tény halt meg. Tillemont elvetette az akták hiteles-
ségét, de Rossi nagyratartotta, Delehaye1 ismét a re-
gényszerű akták közé sorozta. Annyi tény, hogy Ful-
vius Aemilianus tényleg konsul volt 244-ben és 249-
ben ; ami keresztény-voltát illeti, azt csak ebből a 
kevésbbé hiteles aktából tudjuk. Allard (AP II, 254 k.) 
és Bigelmair (Beteiligung der Christen etc. 1902. 
151 k.) ezen adat hitelességét elfogadják, Harnack 
ellenben tagadja (HMA II, 29). — A Via Salarián 
levő Ad septem columbas (később ad caput s. Joan-
nis) nevű katakombában találtak két feliratot, mely 
Consul Liberalisra vonatkozik;2 ez az adat egészen 
rejtélyes, mert a konsulok jegyzékében Liberálisnak 
hely nem jut. — Sz. Soteris vértanúnak valószínűleg 
csak pogány ősei voltak konsulok : consulatus et 
praefecturas parentum sacra posthabuit tide (Ambros. 
De exhort, virg. 12; RAM. 412). 

Se/?«/or-keresztényekről is hallunk. Tertullianus 
(De praescr. 38), ahol elősorolja, hogy a keresztény-
ség mindent betöltött, a senatust is említi. Valeria-
nus rendelete Cyprianus szerint a ker. senatorokat 
is sújtotta (ep. 80). Acilius Glabrio senator volt (Sue-
tonius, Vita Domit. 10, 2, KE 26). Apollonius, aki 
Commodus alatt Rómában szenvedeti vértanúságot, 
és akinek apologiáját 1893-ban örményül, 1895-ben 
görögül fölfedezték, Hieronymus (De vir. ill. 42: Roma-
nae urbis senator) szerint senator volt. Eusebius (H. E. 
V, 21:484 k.) ezt nem mondja egyenesen, ámbár a 

melyről a Tamás-akták beszélnek (HNA 490 k.) valószínűleg 
csak a mondott mintára készült legenda. 

1 L'Amphithéâtre Flavien, Anal. Bolland. 1897. 209 k. 
2 De Bossi, Inscr. chr. Urbis Romae 11,101 (23), 102(38). 

Ball, di arch, crist. 1888—9. 54-5. 

bevezető szavakban Apolloniust Róma gazdag és elő-
kelő emberei közé számítja. Az újonnan fölfedezett 
aktákban szintén nem említtetik Apollonius senator-
jellege, ámbár a görög szöveg szerint a tárgyaláson 
sok senator van jelen (11, GAM 48) és ismételten 
szó esik a senalus consultumról (13, 14, 23; GAM 
48, 52), az örmény szöveg szerint pedig a vértanú a 
senatus előtt beszél (GAM 44). Ez a dolog jogi föl-
fogását igen nehézzé teszi. A kutatók megoszlanak. 
Seeberg és Mommsen a senatusi jelleg ellen szóltak: 
Tillemont, Keim, Hardy, Neumann, Hilgenfeld, Kihn 
mellette érveltek; Harnack régebben ellene szólt, 
újabban azonban Klettere hivatkozva hajlandó el-
fogadni a senatori jelleget (HMA II, 28; Klette, Texte 
und Untersuch. XV, 2, 50). — Asturius, aki Marinus 
vértanú testét a palesztinai Caesareában előkelő ru-
hába öltözve vállán vitte, római senator volt (Eus. 
H. E. VII, 16:670). — Dativus, aki 304-ben Kartha-
góban vértanú lett, az aktákban következetesen se-
natornak mondatik; az aktákra már 411-ben hivat-
koztak a donatisták és a katholikusok hitelességö-
ket elismerték (RAM 414 k.; KAL243; BAL II, 038). 
Az apokrifokban is szó esik keresztény senatorokról. 
Demetrius senator kikíséri Pált a kikötőbe és azt 
mondja, hogyha nem volna állami tisztviselő, mene-
külni szeretne Pállal, hogy ne kelljen tőle meg-
válnia; Péter a Simon Mágus által tőrbe ejtett Mar-
cellus senatort visszatéríti; Péter vértanúságánál 
senatorok is vannak jelen (Péter-akták HNA 395. 
400. 402, 417). 

A császári udvarban kezdet óta voltak keresz-
tények, hiszen már Pál ezek nevében is üdvözli a 
philippieket (Philipp. 4, 22). Ezek azonban kezdet-
ben csak rabszolgák voltak. Hamarosan azonban a 
császári család tagjai közé is felszivódott a keresz-
ténység. Flavius Clemens konsul, kiről már szó voll, 
apai ágon unokatestvére volt Domitianusnak (Sue-
ton., Vita Domit. 15, 1; KE 26); Dio Cassius az ő 
nejéről, Flavia Domitilláról is azt mondja, hogy fér-
jével azonos ok miatt Pandataria-szigetre száműze-
tett s hozzá teszi, hogy maga is vérrokona volt Do-
mitianusnak (Hist. Rom. 67, 14; KE 122). Pom-
ponia Graecina, Aulus Plantius neje, ki rokonának, 
Júliának, Drusus leányának meggyilkolását oly hossza-
san gyászolta és superstitionis externae rea volt, 
szintén rokonságban állott a császárokkal és való-
színűleg keresztény volt, amire a Callistus-katakom-
bában talált föliratból: Pomponius Graecinus, is le-
het következtetni (Tacit. Annales 13, 32 ; KE 20 ; AP 
I, 27—28). A Philippus Arabsról fönnebb mondottak 
csak úgy érthetők, ha udvarában sok keresztény volt ; 
Origenesnek összeköttetései voltak Alexander Seve-
russal és nejével, Philippus Arabssal és nejével. 
Diokletianus feleségét és leányát is meggyanúsította 
azzal, hogy keresztények, sőt talán azok is voltak : 
Furebat ergo imperátor jam non in domesticos tan-
tum, sed in omnes, et primant omnium filiam Vale-
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n a m conjugemque Priscam sacrificio pollui coëgit 
(Lact. De mort. pers. 15). Zubriczky Aladár dr. 

"Lex minimi. a.) 
A társadalmi erkölcstan köréből. 

Tartalom : I. A legkisebb áldozat törvénye. — Abszolút 
törvény-e ez? A gazdasági élet az erkölcs hegemóniája alatt. 
A zsidóság ökonómiai amoralizmusa. Werner Sombartnak 
legújabb müve a zsidóságról. II. A legkisebb ellentállás tör-
vénye. — Annak szerepe a társadalom életében. Savoir pour 

prévoir. 

Az emberi cselekvőség a maga egészében és 
részeiben az abszolut érvényű erkölcsi törvénynek 
van alárendelve. Nincs emberi cselekvés, kezdemé-
nyezés, folytatás vagy befejezés, amely magát az 
etika alól emancipálhatná. A gazdasági tevékenység 
sem mondhatja tehát, hogy neki az erkölcs Hekuba. 

Jelen értekezésünk az emberi cselekvésnek épen 
eme gazdasági kategóriájába vág, melynek nem tulaj-
donítunk ugyan annyira központi és döntő szerepet 
nemünk történetében, mint Marx Károly tette, de 
amelyet alábecsülni ma már együgyűség volna. 

A gazdasági élet az ember tevékenységének egy 
különös köre, amint p. o. a jog, a művészet is 
az, de azért ez a tevékenységi kör is, mint minden 
más, az erkölcs hegemóniája alatt áll.1 Minden gaz-
dasági cselekedet, vállalat, ügylet, amely az erkölcsi 
törvénybe ütközik, tilos, a közre nézve végeredmény-
ben ártalmas és épen azért megakadályozandó. 
De nemcsak az egyes cselekedetek, hanem az azokat 
igazgató jelszavak, irányelvek, törvények is, melyek 
az élet ökonómiai kategóriájában szerepelnek, az 
erkölcsi világrend szuverénítása alatt állanak és csak 
addig és annyiban érvényesek, ameddig és amennyi-
ben az erkölcsi szabályokkal atyafiságos viszonyban 
állanak. Mihelyest az ilyen irányelv, jelszó, vagy 
mondjuk törvény alkalmazása a morális előírásokkal 
ellenkezésbe jut, azonnal vétót kell kiáltanunk s az 
illető elvet a maga természetes és jogos határai közé 
kell visszaszorítanunk. 

A gazdasági életnek és az erkölcsi világrendnek 
kölcsönös viszonyára éles fényt vet az ökonómiai 
elv, vagy egyesek szerint szociológiai törvény, melyet 
a fizikában és a nemzetgazdaságtanban «lex minimi» 
néven ismerünk. 

A fizikában Maupertuis és Gauss figyelmeztettek 
arra, hogy a természet nem pazarolja a maga erőit, 
hanem minden hatásnak elérésére csak annyi erőt 
használ föl, amennyi szükséges. Ugyanígy járt el 

1 Ezt az igazságot jól megvilágítja W. Sombartnak és 
Fr. Walternek magas színvonalú vitája. Sombartnak túlnyomó 
amoralizmusával szemben (Die Ideale der Sozialpolitik, 
«Archiv für soziale Gesetzgebung» című folyóiratban, 1897.) 
Walter győzelmesen megvédte az etika jogait «Sozialpolitik 
und Moral» cimű könyvében (Freiburg im Breisgau, 1899.) 
Meg kell jegyeznem, hogy W. Sombart legújabb művében, 
mellyel később foglalkozunk, régi amorális velleitásaiból 
sokat engedett. Walterrel való vitája tehát nem volt meddő. 

kezdettől fogva a józan ember is a maga gazdasági 
tevékenységében: céljait lehetőleg legkisebb költség-
gel, legkevesebb áldozat árán igyekezett megvalósí-
tani ; később pedig a nemzetgazdaságtan mint 
ökonómiai axiómát állította föl a lex minimit: úgy 
igyekezzél, hogy a legnagyobb eredményt mindig a 
legkisebb áldozattal érjed el. 

Az okos gazda tehát gabonája learatásához nem 
a legdrágább, hanem a legolcsóbb munkaerőt keresi ; 
házát oly építésszel építteti föl, aki e munkára a leg-
előnyösebb föltételek mellett vállalkozik; utazás 
alkalmával is azon van, hogy útját a lehető leg-
olcsóbban tegye meg: szóval mindenkoron a gazda-
ságossági elv, a lex minimi értelmében jár el. Rossz 
gazdának tartjuk azt az embert, aki ugyanazon ered-
ményt nagyobb költséggel éri el, mint más értelmes 
gazdák. 

A gazdasági liberalizmus abszolut elvnek minő-
sítette a lex minimi-t, és ma is vannak nemzetgaz-
dasági írók, akik teljesen vagy nagyjában amorális 
alapon állván, azt hirdetik, hogy az ökonómia önálló 
birodalom, melynek más hatalmasságok beavatko-
zását tűrnie nem szabad s hogy így a lex minimi 
is korlátlanul alkalmazandó.1 

Nem nehéz észrevenni, hogy a «legkisebb áldo-
zat törvényé»-nek korlátlan alkalmazása szükség-
képen konfliktusba hozza az embert az erkölcsi 
világrenddel. Oly ember t. i., aki föltétlen törvényt 
lát a szóban forgó elvben, amikor csak teheti, éh-
béreket fizet a munkásoknak, béröket minden kínál-
kozó alkalomnál leszorítja, hogy így minél kisebb 
áldozattal tegyen szert minél nagyobb nyereségre. 
Apró gyermekeket fog a gyárában alkalmazni, mert 
ezek kis bérrel is megelégesznek : lex minimi ! 
A kereskedő hamisítványokat fog gyártani és árulni, 
mert ezeknek előállítása olcsóbb : lex minimi ! 
A csalás, az uzsora, a sikkasztás kevesebb fárad-
sággal jár, mint a becsületes munka, azért ahol csak 
lehet, alkalmazza is ezen eszközöket : lex minimi ! 
Dostojewskinek Raskolnikovja — tágabb értelemben 
véve a dolgot — vagyonhoz akar jutni és teszi ezt 
szintén a lex minimi szerint: nem dolgozik, nem 
takarékoskodik, hanem egyszerűen megöli és ki-
rabolja a dúsgazdag vénasszonyt. A Haverda-Vojfha-
Jánosy trifólium pénzhez akar jutni : lelövik az öreg 
Haverdánét. Machbethék a korona után vágyódnak, 
megölik Duncant : lex minimi ! Ősanyánk, Éva, istennő 
akarna lenni, ám nem erkölcsi tökéletesbülés által, 
hanem a lehető legkisebb fáradsággal, a tiltott gyü-
mölcs leszakitással: lex minimi! 

A minimum törvénye reális és értékes törvény, 
azonban csak a maga természetszabta határai közölt, 
amikor is így lehetne azt fogalmazni: igyekezzél 
lehetőleg legkisebb áldozattal a legnagyobb ered-

1 V. ö. Földes Béla, A társadalmi gazdaságtan elemei, 
Bpest, 1905., 45. 1. 
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ményt elérni, amennyiben ez etikailag kifogástalan 
módon történhetik. Ezen ökonómiai szabálynak így 
is marad elég tere; míg ha összeütközik az erkölcsi 
világrenddel, átkot hoz arra a társadalomra, mely-
nek kebelében alkalmazzák. 

A jó gazda tehát lehetőleg olcsó munkásokat 
keres, de gyermekeket nem tesz tönkre gyárában, 
mert a lex minimivel szemben ott látja az igazsá-
gosság, a humanitás és a szeretet nagy erkölcsi 
parancsát, mely a lex minimi-nek ily barbár értel-
mezése és alkalmazása ellen tiltakozik. Céljainak 
elérésében használ ugyan eszközöket, melyek leg-
kevesebb faradsággal, költséggel járnak, de oly esz-
közöket, amilyen az uzsora, a csalás, hamisítás, 
sikkasztás, gyilkosság, perhorreskál. 

A modern kapitalizmus, a mai szociális bajok-
nak véreskezű atyja,1 a gazdasági egoizmus jegyében 
állva, föltétlen törvénynek minősítette a lex minimit 
s annak nevében leírhatatlan gazságokat követett el.2 

Nagyobb munkában3 részletesebben ecseteltem 
azt a nagyszerű erkölcsi reakciót, mely a Smith 
Ádám és Ricardo által inaugurált gazdasági libera-
lizmus ellen támadt. A nemzetgazdászoknak és 
társadalombuvároknak egész fényes sorozata szállott 
síkra az erkölcsi világrend hegemóniája érdekében, 
követelvén a gazdasági életnek és tudománynak alá-
rendelését a mérsékelő, kiegyenlítő, igazságot osztó, 
a fejlődés harmonikus voltát biztosító erkölcsi szem-
pontok alá. Carlyle, Sismondi de Sismondi, Say, Mill, 
Hermann, Thünen, Roscher, Philippovich, a katho-
likusok közül Hitze, Eberle, Hertling, Antoin, Pesch, 
Schindler, Ratzinger, mindenekelőtt pedig XIII. Leo 
pápa : valamennyien az erkölcsi világrendnek a tár-
sadalom életében való rehabilitációját sürgetik. A mi 
magyar nemzetgazdászaink közül különös dicséret 
illeti Földes Bélát, aki «A társadalmi gazdaságtan 
elemei» cimű kiváló művében következetesen és nagy 
sikerrel szerez érvényt az etikai szempontoknak.4 

1 V. ö. munkámat : Társadalmi kérdés és etika, Bpest, 
1908., «Gazdasági liberalizmus és szociálizmus» cimű fejezet. 

2 Lásd p. o. Marx Károly Kapital-jának I. kötetét és 
F. Engels művét : Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 
Stuttgart, 1892. 

3 «Társadalmi kérdés és etika», v. ö. 101. és kk. 11. 
4 Ideiktatjuk egy elvi kijelentését : «Vannak irók, akik 

a gazdasági élet erkölcsi vonatkozásainak teljes elismerése 
mellett, mégis azt kívánják, hogy a társadalmi gazdaságtan 
ezen erkölcsi vonatkozásokról tudomást ne vegyen, hanem 
legyen az merően az egoizmus tana, a szükségletkielégítés, 
a gazdagodás mechanikája. E felfogás téves, amit már az a 
körülmény bizonyít, hogy még a leghatározottabb hivei ezen 
tannak nem képesek sem a jövedelemosztás, sem a munka-
megosztás, sem a munkáskérdés, de még a nemzetközi keres-
kedelem, a hitbizomány, a parasztügy, a tőzsdejáték és száz 
meg szász kérdést tárgyalni, anélkül, hogy okoskodásukba 
erkölcsi szempontok bele ne vegyüljenek. lia a társadalmi 
gazdaságtan egyéb nem volna, mint az üzleti élet mechanikája, 
akkor az a társadalmi tudományok között nem is foglalhatna 
helyet.» J. m. 45. és k. 1. 

Joggal írja tehát Hering: «A társadalmi gazdaságtan 
jó példát adott, amennyiben az erkölcsi tényezőnek 
társadalomgazdasági értékét elismerte».1 

Jehlicska Ferenc dr. 

Arad. A pápai zászló letétele. Mint unikumot kell Ugyh 
följegyeznünk a minapi aradi esetet, ahol a rendőri bűn-
tető bíró nemcsak levétette a kalh. kör helyiségéről a , ' 
pápai zászlót, hanem kitűzése miatt még büntetést is * r o n 

szabott a kör igazgatójára. Hál ez az eset egyszerűen 
fölháborító épen itt Magyarországon ; mert a legnagyobb 
fokú hálátlanság azon Szentszék iránt, melynek Magyar-
ország megalakulásában és megszilárdításában mindent 
köszönhet. Olvasta-e az a bíró Fraknói háromkötetes 
müvét hazánk összeköttetéseiről a Szentszékkel ? Van-e 
tudomása arról a mozgalomról, melyet nemrég a prot. 
Thaly Kálmán indított volt meg, hogy XI. Ince pápá-
nak Buda 168()-ki fölszabadításáért szobrot kell állítani 
Budán ? Voltak idők a múltban, nagyon sokszor voltak, 
mikor ennek a pici s a szomszédaitól majdnem állan-
dóan gyűlölt nemzetnek nem volt más barátja, csak a 
római pápa. Es most akad valaki, teljesen járatlan a 
mult történetében, aki magyar földön, kath. házon nem 
tudja szívelni a pápai zászlót? Hát ez egyszerűen valami 
kivételes ember, akit csak a nemtudása menthet; mert 
a multak tudója, ha magyar ember, elfogult lehet, de 
ennyire hálátlan nem lehet. 

* 

Munkács . A ruthén nép mentési akciója, mint 
onnan értesítenek, alig mutat valami eredményt. Mind 
palliativ szer az, amit alkalmaznak. Az alapokon, a nép 
nevelésén kellene kezdeni, mert csak a gyenge, a tudat-
lan nem tud ellenállani az őt fenyegető veszedelmeknek. 
Nagy súlyt kellene fektetni az iskolákra s nem kevesebb 
súlyt a templomi szószékre. Tanító az iskolában, buzgó 
s híveinek élő pap a templomban és hivei között : két 
fő oszlopa a mentő-munkának. S valamennyi fölé egy 
népapostol kellene, aki fölrázná a lelki lethargiában 
sinylődőket. —k. 

T á j k é p e k • IX. Rajzolja : Mester. 

A jövő ü n n e p e i . Jókainak van a sok közt egy 
bájos elbeszélése. Tárgya röviden ez: Kilenc gyermeke 
van egy családnak. Eletükért nehéz, csodás küzdelmet 
folytatnak. Ám, egy gyermekért sóvárgó gondos há-
zaspár ajánlatot tesz. Egyik gyermeket örömmel fo-
gadnák gyermeküknek. Az ám ! Csakhogy most kez-
dődik a szegény családban az igazi benső küzdelem. 

— Melyiket a kilenc köziil? 
Az első szülöttet nem. A másik ennivaló kis 

leány. A harmadiknak épen olyan gyönyörűséges 
égkékszin szeme van, mint az anyjának. A negyedik 
beteges. Anyja akarja ápolni. Az ötödiket az apa a 
maga mesterségére akarja fogni. És így tovább. . . 
Csak nem engedhetik egyiket sem. Bizony, hogy 
úgy nem válhatnak meg egyiktől sem. 

1 «Zweck im Recht», II. k. 126. 1. 
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Ez a kép, ez a benső, igazán olyan kis drámai 
küzdelem jutott eszembe és szökik most is lelkembe, 
mikor úton-otthon, családokban és összejövetelekkor, 
a nép körében épen úgy, mint a felső parlamentben, 
hallom a vélekedéseket a jövő ünnepeiről, az új 
rendről, melyet szentséges atyánk magasabb szem-
pontokból, a szociális viszonyokra való tekintetből, 
a «motu proprio»-ban megállapítani kegyeskedett. 

Ez a kegyes, ez az atyai intézkedés igazán talán 
arra is szolgál, hogy kiváltsa a lelkekből a keresz-
tény világnak az Isten eszméjeitől átszűrt és meg-
világított hangulatát. Amely ott él a szivekben. 
Amelynek gyökere úgy elfoglalta helyét az emberek 
lelkében, hogy annak szálait ma már még a lelki-
ismeretet megnyugtató intézkedéssel sem lehet a fő-
gyökértől elszakítani. 

Vigyáztam, hallgattam mondom a néplélek meg-
nyilvánulását. Megfigyeltem még más vallású embe-
rek felfogását is és lelkem eltelt gyönyörűséggel és 
büszkeséggel. 

Ez a nagy család és különösen a magyar kath. 
egyház nagy családja valójában úgy van most az 
ünnepeivel, melyeket át kellene bocsátania örökbe 
egyes vasárnapoknak, mint az a kilenc gyermekes 
család, melynek lelke lázas küzdelemmel, hullám-
zatos érzéssel kérdezi : 

— Melyiket a kilenc közül? 
— Melyiket a kedves, a szép, a leikünkhöz nőtt 

ünnepeink közül? Melyiket eresszük el helyéről, 
szivünk, keblünk melegségéről? 

* 

Az én urambátyám például a sátoros-ünnepekért 
aggódik. Mennyi hit, mennyi költészet, a nép és 
családi léleknek mennyi tiszta öröme fűződik e szen-
telt napokhoz. Mennyi szorgalom, igyekezet és taka-
rékosság készül reá. És várja, de még hogy várja! 

Gyönyörű megállóhelyek az élet verejtékes útjain. 
Az élet mindennapi göröngyei, tövisei, gondjai közül 
való fölemelkedés. 

Az első szent nap a családé. Nem kopogtat 
senki. Nem is szokás jönnie senkinek. A második 
nap a rokonok, barátok összejövetelének napja. 
Az öntözködésé. A betlehemeké. A rózsa-ünnepeké. 
A test is szinte felüdül a két egymásba kapcsoló 
napon. Mily igaza van annak a kérgeslelkű, híres 
írónak, aki írja, hogy ha azt akarjátok, hogy az em-
berek a munkanapokon dolgozzanak: ünnepnapokat 
is adjatok nekik. 

0, igazi ünnepeket e földön csak a hit, csak 
az egyház tud létesíteni. Még a nemzeti ünnepeket 
is az szenteli meg. Az tudja megtölteni kifogyhatlan 
tartalommal. Az tudja belelehelni a tavasznak csudás 
természetét. Hogy miként a tavasz mindig ugyanaz. 
Az a virág bimbózik, azok a madarak szállnak vissza 
a tengeren túlról, az a szellő suttog és a tavasz 
mégis mindig űj, mindig kedves, mindig friss, mindig 
új örömet és vágyakozást fakaszt. Az ünnepek is min-

dig egyforma tartalommal térnek vissza. Az a harang 
szól és mégis más és más érzést fakaszt. Annak az 
orgonának fenséges, bánatos, majd örvendő akkordjai 
hangzanak és mégis milyen külön, milyen érthető, 
milyen az ünnephez illő áhítatot, hangulatot fakaszt. 

0 , a sátoros-ünnepeket nem kell megbolygatni 
a magyar földön. Erre kérjük a mi magyar püspö-
keinket, kiknek hatalmat adott szent atyánk arra, 
hogy megtarthassák. 

Igy az én urambátyám. Aki meggyőződésem 
szerint milliók érzelmét, gondolatát, lelki világát 
tárta föl. Úgy bizony! 

* 

Szent István napján méltóságteljesen zúg az öreg 
harang. Mintha annak a hatalmas ércnek hullám-
gyűrűi egy-egy láncot alkotnának a letűnt ezer esz-
tendő napjaiból-éveiből. De milyen éveiből! 

— Mennyi szent küzdelem, mennyi epekedés, 
mennyi remény kísért minket abban, hogy a magyar 
nemzet eggyé olvadva ünnepelje meg e napot. 

Hiszen magának az egész művelt nyugatnak oka 
lenne arra voltakép, hogy szent Istvánnak külön 
ünnepnapot szenteljen. Az ő királysága, az ő koro-
nája, az ő bölcsessége hullámvonalat képez az európai 
egyensúlyban. Az ő népének megeurópaisítása, vitéz-
sége, hősiessége, küzdelmének kitartása, virtusai villám-
hárítói voltak a nyugat művelődésének, kulturális 
emelkedésének. 

Persze, ehhez erős és igazságos történeti érzék 
kellene. 

De ha már Európa feled, ha már szent István-
nak óriási fogalmi jelentőségét a külföld megérteni, 
megünnepelni nem tudja, vagy nem akarja, külön 
ünnepeket és külön napot kell szentelnünk nekünk 
magyaroknak, főleg katholikusoknak. Az igaz, hogy 
nekünk annyi nagy történeti alakjaink vannak, annyi 
hősünk, annyi nemzeti mártírunk van, hogy a kalen-
dáriumban, akár mindennapot ünnepi színbe nyo-
mathatnánk be: de már mégis szent Istvánnak em-
lékét nekünk illik, nekünk kötelességünk, akár melyik 
napra essék, külön megünnepelnünk. Sőt általános, 
nemzeti ünneppé érlelnünk, nemcsak papiroson, nem-
csak a törvényben, de a lelkekben, a szivekben is. 

A «szent» szóval akartak és még ma is akarnak 
választó árkot húzni magyar és magyar, keresztény 
és kei'esztény közt. Csalafintaság! Józan gondolkozású 
embert nem érinthet az, hogy a katholikus egyház 
szentté avatta a mi első királyunkat. Az első koronást. 
Aki megindítja alkotmányunkat, az idők e mester-
művét kálváriás útjára. Az alkotmány is szent volt 
a magyar előtt mindig. Szent a korona. Szent a nem-
zeti jelvénye, trikolorja. Szent a múltja, a történelme. 
Hát miért ne lehetne szent az első, az apostoli 
királya. Az a', szent. Azért is kell, hogy szenteljünk 
emlékére külön nemzeti ünnepet. Főleg ma, mikor 
a mult nagy alakjainak, mikor a történeti érzéknek 
oly sivár, oly hálátlan emberei vannak. 
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Ezt a beszédet egy igen művelt és tiszteletre-
méltó protestáns úrtól hallottam. Nemcsak én, de 
sokan hallották. 

Hát úgy-e, a mi lelkűnkről, vallásos és hazafias 
érzésünktől ezt a napot sem engedhetjük át a 
tiszteletreméltó vasárnapnak. 

* 

— No, talán a «Gyertyaszentelő»-t könnyebben 
elereszthetjük a következő vasárnapra. így beszél 
valaki egy társaságban. 

A hófehér hajú nagymama jóságos arcán szelid 
mosoly játszadozik. Mintha csak gyertyáknak lobogó 
fényei sugároznák be azt a ráncos, de oly szelid arcot. 

— (), gyermekeim, ne adjátok föl ezt a szép 
napot sem. A szegénység jótékonyságának napja ez. 
Annak a nagy, egyenlősítő eszmének, gondolatnak, 
hogy Isten előtt nem az áldozat nagysága, fényes-
sége, gazdagsága, értéke a fő. A hit, az érzelem, a 
szív tartalma és szándéka. 

Az a két galamb, melyet a szűz Anya áldozatul 
visz, záloga minden anyának, még a legszegényebb-
nek is arra, hogy Isten a legkisebb áldozatot is úgy 
fogadja, mint a királynénak gyémánttól csillogó, 
világtól bámult ajándékát. 

Aztán meg! Magának a gyertyának megáldása, 
vagy mint mi szoktunk mondani : szentelése. Oh, 
gyermekeim .. . a gyertyák ! A gyertyák.. ! Mennyi 
szent emlék, mennyi fel-fellobogó szent érzelem fakad 
a lélekben. . . a késő vénségnek éveiben is — a gyer-
tyák jelentőségében. Gyertyával kezünkben tettünk 
fogadást, mikor benneteket keresztelnek. Gyertyával 
kezünkben léptünk, életünknek legboldogabb nap-
ján — az első szentáldozáskor — Jézus elé. Szen-
telt gyertyát adunk a haldokló kezébe. . . édes apátok 
élete világa is a szentelt gyertya lobogó fényénél 
aludt k i . . . Ó, drága szép nap ez a Gyertya-
szentelő. Nekem és millió hivőnek. . . Ne bántsátok, 
ne mozdítsátok. 

Síri csend borul a nagy szobára, melyben e 
beszélgetés folyt. Mindenki az ősz nagymamára me-
resztette tekintetét és érzi a költő kifejezett szavai-
nak mély igazságát: «Az emberi léleknek ünnepekre 
van szüksége, hogy érzelmeinek, gondolkodásának, 
nemesebb részének táplálékot és talajt találhasson». 

* 

— Hanem hát ott van a «Kisasszonys-napja! 
Most meg a leányok közt támad látható hul-

lámzás. 
— 0, a «Kisasszony»-napja ! A szép «Kisasszony»-

napja! Milyen kedves, milyen ideális napja ez a 
magyar leányoknak. 

A magyar szív, a magyar lélek ősi időktől fogva 
közvetlen volt. De még milyen közvetlen. A hitéletet 
szinte beleolvasztotta a maga polgári, mindennapi 
életébe. A nő gyönyörűséges eszményképét a maga 
érzésére, a maga gondolkodására, a maga korára 
alakítja. 

Szűz Máriát, a kedves leányt, a fejlődő fehér, 
tiszta liliomot — kisasszonynak képzeli, tudja és 
odaállítja szépen, mocsoktalan, hófehér liliomnak 
maga elé példaképül. Aki a legszebb. Aki a leg-
erényesebb. Aki mocsoktalan. Aki tiszta, mint a le-
esett hó. Mint a liliom. 

— Ugy van ! És nagyasszony. Boldogasszony 
anyánk. Régi nagy patronánk. Anyák, asszonyok 
eszménye. Tündöklő, tiszta csillaga. Akinek eszmény-
képe, szenvedése, hősiessége, anyasága kell hogy 
főleg ma, ott-itt lebegjen az über-modern leányok, 
asszonyok előtt. A magyar leánynak, a magyar 
asszonynak nem a feminista kisasszonyok és apos-
tolok lesznek eszményképei. Soha! De sohasem. 

— Bizony, ezeket a napokat se kellene bántani, 
mozdítani. 

— Es még hozzá ez is magyar ünnep. Magyar 
léleknek, magyar szívnek, magyar történelemnek 
ünnepe. Szent István előtt . . . mintegy előkészület. 
A történelem szellemének, érzékének, jelentőségének 
fölébresztője. Az egész ország jövendő sorsának, oltal-
mának gondolata. Hogy ezzel a tudattal, meglátással, 
érzékkel, hangulattal szálljon lelkünk az első magyar 
király nagy alakjához, szelleméhez. 

így van ez, szives olvasóm ! Igazán így van. 
A mi ünnepeink mind telve vannak tartalommal, 
eszmével, igazsággal, emlékezettel, kegyelettel. Igazi 
ünnepeket csak a hit tud teremteni. Állandósítani. 
Örökké tartóvá tenni. 

Hát csudálkozunk-e, ha a katholikus nagy csa-
ládban olyan jelenetek, olyan hullámzások tűnnek 
föl, mint ama tűzhelyen, ahol abban küzdenek, 
abban gyötrődnek, hogy : 

— Melyiket a kilenc közül? 

Ivatona Is tván emlékezete . Irta Hauer Ferenc J j - q J ^ 
főgim. tanár. Kalocsa. 1911. 79. 1. . 

Aug. 19-én mult száz esztendeje, hogy Katona 1st- l o m ' 
ván meghalt Kalocsán. Ki emlékezik meg róla; hányan 
tudják, hogy egyáltalán létezett? Hisz főműve, a 43 
kötetes «História critica Reg. Hungáriáé», ott porlad 
a szakkönyvtárakban és a céhbeli historikusokon kívül 
alig ismeri más. Született volna csak külföldön, neve 
ma ismeretes volna a világirodalomban ; de hát ma-
gyarnak született s nem is protestánsnak, hanem katho-
likusnak, ez már előre biztosította számára a feledést, 
ha még oly halhatatlanok volnának is az irodalmi érde-
mei. Jellemző, hogy kortársa, Pray György óta, Hauer 
fönti dolgozata az első irat, mely érdemlegesebben fog-
lalkozik müvei irodalmi jelentőségével. Még a szakkö-
rök is megfeledkeztek róla, pedig hány céhbeli Katona 
«História criticá»-ja kimeríthetetlen anyagának a bön-
gészésével telte ismertté a saját nevét ! De legjobb az, 
amit itt ebben a dolgozatban olvasok róla. Katona szü-
letéshelye a nógrádmegyei Bolyk. Hauer tudakozódott 
ottan valami levéltári adat után s azt a feleletet kapta, 
hogy Katonának «a faluban semmi emléke nincs; még a 
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házat sem, helyét sem tudja senki biztosan, hol szüle-
tett». Katonára pedig nem egy falu, de egy nagy város 
is büszke lehetne, hogy élénken megőrizze emlékezetét. 
Még tehát oly helyen, ahol minden pletyka, minden 
anekdota évtizedeken át apáról-fiúra szokott szent örök-
ségként szállni, faluhelyen sem tudnak semmit Katona 
Istvánról, arról a Katona Istvánról, ki nemcsak iro-
dalmi nagyság, hanem aki, mint a dolgozathoz csatolt 
okmányokban olvasom, alapítványt is telt Bolykon mi-
sére, melyből évente a plébános 2, kántor 1, az egyházfi 
pedig fél rénusi frtot kap ; aki egy másik alapítványt 
tett a tanító számára, hogy kamataiból tandíj teljék 
rokonai gyermekeinek elemi oktatásáért; s egy harma-
dik 1000 rénusi Írtból álló alapítványt is telt, melynek 
évi kamatait a plébános tartozik elosztani a bolyki sze-
gények között. S ennek a Katona Istvánnak nincs em-
léke Bolykon ! Ha már nem irodalmi nagyságáért, hát 
legalább a jótéteményeinek élvezeteért kellene emléké-
nek a falu száján halhatatlannak lennie ! Különben 
Kecskeméten is úgy jártam, hogy még intelligens ember 
is csak tapogatódzva tudott elvezetni Katona József, a 
«Bánk bán» hírneves szerzőjének házához. így vagyunk 
mi a mi neves férfiainkkal ! 

Katona István nagy név a magyar történetírás 
terén. II. József, II. Lipót és I. Ferenc első korában, 
hogy csak a főművét említsem, 43 kötelet, levéltárakat 
bújva, megírni és ami ma is nagy szó, kiadni, kinyo-
matni, egy maga is csodálatraméltó dolog. De még nem 
is az a sok kötet a fődolog a jelen esetben, hanem az, 
hogy Katona Pray György társával a magyar oknyo-
mozó történet megalapítója. Hogy ma végre nem az 
ostoba meséket, vagy a csácsogó krónikásokat tartjuk 
lörténeti tudásunk forrásainak, hanem az egykorú okle-
velekből igyekszünk a való tényeket megállapítani : 
erre Katona tanított bennünket. O Prayval a magyar 
történetírás atyja. 

Különben jezsuita volt s mindjárt fölszenleltetése 
után alig egy évre a nagyszombati egyetemen a szónok-
lattan, majd a történelem tanára lett. Ott működött a 
rend 1773-ki feloszlása után is az esztergomi egyház-
megyébe felvéve, csak II. József zaklató és németesítö 
intézkedései nyomása alatt vált meg 1784-ben a mái-
Budára áthelyezett egyetemtől. Hat évig azután járt-kelt 
s kutatta a levéltárakat. 17í)0-ben pártfogója, Kollonitz 
László gr. kalocsai érsek, magához vette s hogy nyu-
godt aggkort biztosítson védencének, könyvtárosnak 
alkalmazta. 1794-ben kalocsai kanonok, 1799-ben bod-
rogh-monostori c. apát lett. Eközben persze folyton 
dolgozott, főművén kívül több kisebb munkát is írt, a 
többi között a kalocsai érseki megye történetét is meg-
írta. Fáradhatatlan munkás volt a «nem írok, nem 
olvasok» korban s derék jellemű férfiú. 

Hauer dolgozatának érdeme, hogy ismét Katonára 
fordította a szélesebb körök figyelmét s eléggé kimerítően 
méltatta irodalmi érdemeit. Bár a teljesen hozzá méltó 
s alapos beillesztése történetírásunk fejlődésének mene-
tébe még írójára vár. ^ d. 

A p a n n o n h a l m i föapátsági főiskola évkönyve 
az 1910—11. tanévről . Közzéteszi Zoltványi Irén dr. 
főiskolai igazgató. Pannonhalma 1911. 397. 1. 

Hajdú Tibor új főapáttal a híres pannonhalmi 

főiskola is eme nagyszabású új kiadványával lépett a 
nyilvánosság elé. Hogy jeles tanerőknek kell müköd-
niök benne s hogy egyáltalán «a Szent hegy» csendjé-
ben hatalmas szellemi munkának kell folynia, a Rend 
történetének az előbbi apát alatt megjelent impozáns 
és nagyértékü kötetei sorozatából kellett következtet-
nünk. Ilyen kiadvány ma nem jelenik meg több hazánk-
ban. Most ismét egy újítással leptek meg, a mennyiben 
maga a főiskola munkálkodásával, belső életével mutat-
kozik be a nagyközönségnek. 

A vaskos kötet tartalma legjobban megmondja, 
mi van a kiadványban. Egymásután a következő tanul-
mányokat olvassuk benne: Zollvány Irén: Főiskolánk 
a hazai tanárképzés szolgálatában ; Sörös Pongrác : 
A pannonhalmi főiskola története; Strommer Viktorin : 
A modernismus; Erdélyi László: Jobbágyság szerepe a 
középkori magyar társadalomban ; Palatin Gergely : 
Optikai rácsok s az őket készítő osztógépek; Bódiss 
Jusztin : Nagy Szent Vazulnak tanító szózata az Ujak-
hoz, miként olvashatják haszonnal a pogány görög iro-
dalmat; Kemenes Béla: Szent Pál mint nyelvújító ; Biró 
Ányos: A germán i-umlaut. Aztán következik a tanári 
testület, az órarend, a növendékek sorozata s végül a 
növendékek statisztikája szaktárgyaik, koruk stb. szerint. 

Hál ez mind szép, épületes és dicséretreméltó; de 
legjobban dicsérendő az eszme, hogy ezzel a kiadvány-
nyal a közönség elé léptek. Hozzá vagyunk ugyanis 
szokva ahhoz, hogy a laikus elem még úgy ahogy elis-
meri, hogy hát a szerzetes rendeknek épúgy mint 
magának az egyháznak is voltak érdemeik a múltban ; 
de a jelenre vonatkozólag csak annyit ismer el, ameny-
nyit a saját szemeivel lát s egyik-másik el se tudja 
képzelni, hogy mit is csinálhatnak egész nap a kolos-
torokban, a szemináriumokban, mikor abból a munká-
ból ő egyáltalán semmit sem lát. S mivel nem látja a 
munkát, kész a következtetéssel, hogy hát ott csak 
henyélnek s épen azért ma már fölöslegesek. 

Az ilyen vélekedésre legjobb cáfolat az ilyen kiad-
vány, mely foghatóvá és láthatóvá teszi a papnevelő és 
tanárképző egyházi intézetek nagy munkásságát. Sokat 
és hasznosat dolgoznak ott és pedig minden nemzet 
legmagasabb java : a tudomány érdekében. De ez köz-
ismertté csak ilyen módon lehet. Azért mondtam, hogy 
igen dicsérendő az eszme, hogy a pannonhalmiak ilyen 
kiadvánnyal első izben léptek a nagyközönség elé. 

Egy nevére méltó főiskolát ilyen képzettségű tanári 
karral képzelek, mint aminő az idézett tanulmányokból 
az olvasó elé tárul. Ezzel bátran bemutatkozhattak a 
világnak. A hozzáértő kiolvashat abból sokat, mindent. 
Az a tanári kar, mely ezeket az értekezéseket írta, nem 
súrolódott le iskolai mesteremberekké, akik nap-nap után 
egykor szerzett ismereteiken élősködnek ; ezek a taná-
rok folyton haladnak, kutatnak és előbbreviszik a tudo-
mányt. Ezektől tanulhat a rájok bízott ifjúság is, mert 
valóban többet tudnak a tankönyvnél. Szóval tudós 
tanárokkal van dolgunk, akik nemcsak tanítványaiknak 
akarnak imponálni s akik tekintélyöket nem az üres 
markú pedánsságban keresik ; hanem produktiv mun-
kával a világ bírálata elé is lépnek, mert tudásuk 
akkora, hogy nemcsak az ellenőrizetlen négy iskolai 
fal számára, hanem a világ számára is van tudomá-
nyos mondanivalójuk. 
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Ilyen tényekkel lehet a mai kritikus világot is meg-
győzni arról, hogy csakugyan «praecedit ecelesia». 

S a növendék is micsoda jó példát vehet a mun-
kásságra az ilyen tanároktól! Mindenesetre jobbat, 
mintha tanárától az iskolai sablonos lecke elmondáson 
kívül soha egy tudományos sort se olvasott. Pedig a 
növendéknek nagyon éles szeme van, sokkal élesebb, 
mint némely tanár az ő kathedrai önelégültségében 
gondolná. Csak a munkás tanár nevelhet munkás nö-
vendékeket, persze ha abban munkás, amit állása kíván 
tőle, a tudomány müvelésében. 

Ha tehát a jó példának csakugyan van vonzó ereje, 
igen hasznos lenne s más hasonló intézetek hivatásos 
munkálkodására is rendkívül emelőleg hatna, ha a 
pannonhalmiak példáját pl. theologiai intézeteink is 
követnék. Kik műveljék a szaktudományokat, ha nem 
a tanárok? Ue hát a világ ezt csak úgy hiszi el, ha 
szemei elé tárják az ilyen munkálkodás eredményeit. 

Egyébiránt, hogy ismételjem, amit mondottam, 
csak gratulálni tudok a pannonhalmi főiskolai tanári 
karnak az üdvös kezdeményezéshez s kiadványa tudo-
mányos értékéhez. ^ d. 

Dr. Friedrich Wagner : Das natürliche Sitten-
ge setz nach der Lehre des hl. Thomas v. Aquin. (Frei-
burg im Breisgau, Herder.) (i.) 

Nem régen akadt kezeim közé e könyv, mely tár-
gyánál fogva nagyon is lekötötte figyelmemet. Az erkölcs, 
melyről szól, napjaink égető kérdései közé tartozik, azért 
nem lesz teljesen hiábavaló munka Wagner műve 
nyomán a XIII. sz. legnagyobb tudósának nézetét e 
kérdésről előadni. 

A modern bölcselők egyik lőérdeklődési tárgya az 
erkölcstan (ethica). A bölcsészeti irányok különfélesége 
szerint az élet eme fontos kérdésére nézve a vélemény 
is különféle. Paulsen szerint az életfeltételek eltérők, 
amelyek szükségszerűen maguk után vonják az erkölcs 
változását, s csak amennyiben e feltételek közösek vol-
nának az emberekben, csupán annyiban volna közös, 
általános az erkölcs is. Hasonló álláspontot foglal el 
Wundt is. (1—6. old.) 

A modern, a kérdést inkább csak felszínéről néző 
irányok ismertetése után áttér szent Tamásra s négy 
részben tárgyalja tanát az erkölcsi törvényről. Az első-
ben a természeti erkölcstörvény fogalmát és létezését, 
a másodikban annak tartalmát, a harmadikban tulajdon-
ságait, az utolsóban pedig szentesítését mutatja be. 

1. Szent Tamás a törvény meghatározásából indul 
ki. Lex est ordinatio rationis ad bonum commune, ab 
eo, qui curam communitatis habet, promulgata. (S. Th. 
1, 2, qu. 90. a. 4. c.) : azaz a törvény a közjót célzó 
észparancs, közzétéve azáltal, kinek a társadalomról gon-
doskodni kötelessége. (Gonzalez III. 465.) 

Hogy törvény létesüljön, nem csupán a törvény-
adó akaratától függ, hanem az emberi ész követelmé-
nyétől is; nem egyesek kényuralmát akarja szolgálni, 
hanem a társadalmat, a közjót célozza, ez utóbbiból 
kifolyólag csak annak van joga törvényt alkotni, aki 
szivén viseli a közérdeket. Mindezekhez hozzájárul az, 
hogy az alkotott törvényt az alattvalók tudomására kell 
hozni, ki kell hirdetni. (9—12.) 

Majd tovább fűzvén fejtegetését, áttér az öröktör-

vény (lex aeterna) meghatározására. Amint a világ s 
benne az összes teremtmények eszmeileg öröktől fogva 
Istenben, mint a világmindenség teremtőjében, léteztek, 
és lényök alapját Isten akaratában birják, úgy minden, 
ami a teremtmények cselekvéseire, mozgásaira vonat-
kozik, szintén előre létezett Isten végtelen elméjében. 
Lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapien-
tiae, secundum quod est directiva omnium actuum et 
motionum. (1, 2, qu. 93. a. 1.) : azaz az örök törvény nem 
egyéb, mint az isteni bölcsesség, amint eredetileg szabá-
lyozva a teremtmények cselekvényeit és mozgásait, ren-
deltetésükhöz vezeti azokat. (Gönz. III. 474.) Ebből 
kettő következik : először, hogy e törvényt minden értel-
mes lény ismeri, mert nincs ember ismeret nélkül, az 
igazság némi ismerete pedig mintegy kisugárzása az 
örök, végtelen igazsággal azonosult örök törvénynek. 
Omnis creatura rationalis ipsum cognoscit secundum 
aliquam eius irradiationem vei maiorem vei minorem 
(1, 2, qu. 93. a. 2.); másodszor, hogy alapja minden 
más törvénynek. 

Az örök törvényt az igazság révén nemcsak hogy 
minden értelmes lény megismerheti, hanem ennek min-
den teremtett lény alá is van vetve. Isten, mint min-
den cselekvésnek és mozgásnak megindítója és irányí-
tója, teremtményeinek természetébe oltotta azt, hogy 
minden cselekvésök, mozgásuk, az általa szándékolt 
cél felé irányuljon az adott törvények szerint. Ezt való-
ban igazolva látjuk a természetben. Az összes élettelen 
testek egy közös természeti törvénynek vannak alávetve. 
Az állatok ösztönüket követik. Az ember azonban 
nemcsak a természettől beléoltott alapelvek szerint irá-
nyítja cselekedeteit, hanem mint eszes, értelmes lény 
fel is ismerve azokat, bár nem tökéletesen, cselekszik ; 
ezért az ember cselekedetei már nem egyszerűen a ter-
mészeti ösztön vakon követése, hanem erkölcsi köte-
lesség indítása. (16—17 o.) 

Minden emberi törvénynek csak annyiban van köte-
lező ereje, amennyiben összhangzásban van az örök 
törvénnyel ; az összekötő kapcsot azonban az ember 
tökéletesen szem előtt nem tarthatja, mert az örök tör-
vényt teljesen nem ismeri, ezért szükséges, hogy az 
örök törvényen kívül természeti törvény (lex naturalis) 
is létezzék, ami nem egyéb, mint az örök törvény lenyo-
mata az emberi természetben (impressio divini luminis 
in nobis). Lex naturalis nihil aliud est, quam partici-
patio legis aeternae in rationali creatura. (1, 2, qu. 91. 
a. 2.) Mindnyájan részesülünk az isteni megvilágítás-
ban az által, hogy természeti hajlandóság van bennünk 
az örök törvénynek megfelelően a célszerű cselekvésre. 
Az örök törvény tehát mint természeti törvény él ben-
nünk. 

Mi a természeti törvény? Nem egyéb, mint a leg-
főbb erkölcsi alapelvek összessége. Szent Tamás nézetét 
erre vonatkozólag szent Pál római leveléhez (Rom. 2, 14.) 
fűzött magyarázatában találjuk meg, ahol a pogányok-
ról beszélve a következőket mondja: Et si non habent 
(t. i. gentes) legem scriptam, habent tarnen legem natu-
ralem, qua quilibet intelligit et sibi conscius est quid 
sit bonum et quid malum. (Qu. 91. a. 2.) Szinte világos 
bizonyíték a pogányok példája, akik írott törvények 
hiányában természeti hajlamuknál fogva meg tudják 
különböztetni a jót a rossztól. Vagyis a természeti 
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erkölcstörvény azonosulva az ember természetével 
és a gyakorlati ésszel, mindig állandó és következetes 
marad azon sarkalatos szabályokhoz, amelyek magokba 
zárják az erkölcsi rend alapfogalmait s főleg pedig 
a jó és rossz eszméit eredeti és lényeges különbségük 
szerint. (Gönz III. 477.) 

A természeti erkölcstörvény bár az ember termé-
szetével egybe van forrva, mégis valódi alapját és köte-
lező voltának igazi erejét Istenben találjuk meg, mint aki 
az emberi természetet az emberfogalommal együtt 
alkotta meg. (28. o.) 

De miként jut tudomásunkra e törvény? Egy ellen-
vetésben felel erre szent Tamás : promulgatio legis na-
turae est ex hoc ipso, quod Deus earn mentibus homi-
num inseruit naturaliter cognoscendam. (Qu. 90. a. 4. 
ad. 1.) Minthogy e törvény az ember gyakorlati értel-
mében van letéve, ezért ennek megvilágosodásával 
az ész gyakorlata által lassankint mind jobban és 
jobban ismeretessé válik. Hogyan történik tulajdon-
képen e megismerés ? Van az emberben egy habitus, 
melyet lelkiismeretnek (synderesis — conscientia) neve-
zünk. amely nem más, mint a természeti erkölcstörvény 
legfőbb alapszabályainak összessége. Synderesis dicitur 
lex intelectus nostri, inquantum est habitus continens 
praecepta legis naturalis, quae sunt prima principia 
operum humanorum. (Qu. 94. a. 1. ad. 2.) Ami e szót 
lelkiismeret illeti, két hasonló jelentésű szóval él szent 
Tamás. A synderesis : a legáltalánosabb erkölcsi törvé-
nyek ismerete, összekötve az ezek szerint való cselek-
vésre irányuló törekvéssel; a conscientia (a lelkiisme-
ret) feladata pedig az egyes esetekben az általános tör-
vényt alkalmazni, és a véghezvitt cselekedet felett Íté-
letet mondani. A lelkiismeret tehát azon legtöbb alapelv 
az emberi természetben, amely szerint mindenkor csele-
kedni kell, ha a természeti erkölcstörvényt tiszteletben 
akarjuk tartani. (32. o.) Faragó János. 

Levél a szerkesztőhöz. 
'fisztelt Szerkesztő Úr! A «Budapesti Hirlap» jűl. 

5-iki számában, a vezető cikkben, amelyet később 
hozzászólás is követett, a fehérvári püspöknek a tanító-
ságot magasztaló beszéde kapcsán, valaki egy esetet 
mondott el, mely vele egy falun lakó barátjánál tör-
tént. Épen reggeli után voltak, beszéli az illető, ami-
kor közéjök belépett egy szegényesen öltözött kis 
ember. A házigazda szívesen fogadta s az érkezőt, 
t. i. a helybeli kath. tanítót, bemutatta vendégének. 
«Fölálltam helyemről — írja a cikkíró — és kezet 
nyújtottam neki. 0 megfogta kezemet s mielőtt észre-
vettem volna, hogy mit akar, alázattal megcsókolta». 

A tanítónak ez a kézcsókja adta a cikkíró kezébe 
a tollat, mivel az eset fölháborítólag hatott reá. «Ki 
sem tudom fejezni — írja folytatólag — hogy mily 
rosszul esett nekem ez a nem várt megtiszteltetés. 
IIa pap volnék,nem csodálkoztam volna rajta. A papot 
hívei részéről megilleti a kézcsók. De nem vagyok 
pap és így nem tulajdoníthattam egyébnek, mint az 
önérzet hiányának, a megalázkodás netovábbjának, 
a társadalmi érintkezés formáiban való teljes járat-

lanságnak és annak a zavarnak, amely a nehéz meg-
élhetési viszonyokkal küzködő szegény embert egy pesti 
kaputos ember látására elfogta...» És végső ítélete az 
esetről: «Hogy akadt egy olyan falusi tanító, aki 
akár zavarában, akár megalázkodásában egy idegen 
férfiúnak kezet csókolt, ezt a magyar népnevelés 
szegénységi bizonyítványának kellett tekintenem». 

Az esethez és annak a megítéléséhez volna egy 
pár szavam. Magam sem igen tartozom azok sorába, 
akik nagyon szeretnek kezet csókolni s magam is becsü-
löm az idején és módjával önérzetes embert ; de már 
bocsássa meg a t. cikkíró, az önérzetre nevelés és 
buzdítás azt a módját, melyen az eset kapcsán az 
összes tanítósághoz szól, nem helyeselhetem. Először 
is, mint előadásából látom, az a tanító nem tarto-
zott azok közé, akikben a falu «urai» rideg, fölényes 
magatartásukkal minden önérzetet kiöltek volna s 
aki a «megalázkodás» kenyerét ette volna. Aki ismeri 
a falusi viszonyokat s mondjuk: még a paraszt «gőg-
jét» is azzal szemben, akit mint mondani szokta 
«ő fizet», az előtt sokat jelent az, hogy a házigazda 
az illető tanítót szívesen fogadta. Hány falusi tanító 
dicsekedhetik ilyen megbecsüléssel, ha mindjárt a 
legújabb nevelés gyermeke is. A cikkíró, úgy látom, 
nem ismeri a falusi különleges viszonyokat s nagyon 
is városi szemmel itéli meg azokat. Már ez a körül-
mény is igen lehetővé teszi előttem, hogy a tanító 
eljárásának nem az önérzet hiánya, sem a férfiatlan 
megalázkodás, hanem egy más motívum lehetett az 
oka s ez tisztára a nagyrabecsülés egy uri idegennel 
szemben, ki első látásra oly kedves és barátságos 
volt hozzá. Hogy ezt a nagyrabecsülést a városban 
szokatlan kézcsókkal fejezte ki, az lehet tempera-
mentum dolga, mely nemcsak az uriasan, hanem a 
szegényesen (falun ez nagyon relativ) öltözött embe-
reknél is nagyon különböző, amint nagyon külön-
bözők a falusi illemszabályok is. 

A cikkíróéhoz hasonló hangulat fogott el engem 
is évekkel ezelőtt Németország és Svájc több vidé-
kén, míg nem értettem meg az ottani szokásokat. 
Hozzám, az arra menőhöz, futott egy-egy falusi gyer-
mek s kezet akart velem fogni. Persze, hogy nagyot 
néztem rá, hogy mit akar; de a gyerek is meg-
rökönyödve és megzavarodva állott, míg meg nem 
magyarázták, hogy ez itt annyi, mint mikor nálunk 
kezet csókolnak a papnak. Vagy mit szólt volna a 
cikkíró ahhoz az esethez, midőn egy Szent-István-
Társulati közgyűlésen az elnöklő Simor hercegprímás-
nak a gyűlésről előbb távozó Haynald bíboros-érsek, 
tehát nemcsak Simornak érsektársa, hanem 1848-ban 
az esztergomi aulában tiszttársa s ifjúkori barátja, 
a közönség szemeláttára kezet csókolt ? Ebben nemde 
a különben nagyon is önérzetes Haynald tempera-
mentuma nyilvánult ? 

Nagyon kétséges tehát, jól fogta-e föl a cikkiró 
annak a falusi tanítónak a viselkedését? Hát lia a 
neki bemutatott íróembert akarta így megtisztelni? 
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Másodszor s ez főkép, amiért azt a cikkelyt 
szóvá akartam tenni, nem helyeselhetem a cikkiró 
rápirítását arra a tanítóra épen az önérzet nevében ; 
nem mintha nem becsülném az önérzetet, hanem 
azért, mert a mai szociáldemokratás korban, az alsóbb 
néprétegek amúgy is túltengő, éretlenül hivalkodó 
önérzetének korában, fölöslegesnek, sőt oly tekinté-
lyes lap hasábjain, mint amilyen a B. H., veszedel-
mesnek tartom a társadalmi formák, nevezetesen a 
tiszteletadás ellen való izgatást, még akkor is, ha az, 
ma fehérholló számba menő kivételképen, esetleg a 
kellő mértéket túllépi. 

Higyje el, jobb, ha inkább excessiv alakban 
nyilatkozik meg az egymás iránt való tisztelet, sem 
hogv, mint a jelek mutatják, teljesen összeroppanjon, 
mert ebből barbár viszonyok következnek. Az igaz, 
hogy ma divatban van a lefelé való népszerűség-
hajhászat s míg okkal vagy ok nélkül szidjuk a fel-
sőbb társadalmi rétegeket, amit kivált azok reszkíroz-
nak meg, akik azokhoz a rétegekhez még nem tar-
toznak s ameddig nem tartoznak; úgy az alsóbb 
rétegekben meg csupa «dolgozó népet», csupa «nem-
zeti napszámosokat» keresünk s magasztalunk föl. 
Pedig mennyire távol áll mindez a valóságtól s a 
tények igaz megítélésétől ! Mennyivel szükségesebb 
volna az alsóbb néprétegekben sokszor túltengő ön-
érzet s méltánytalan követelődzések helyett kissé 
több lelkiismeretesség, kötelesség- s tisztelettudás. 

Hogy azonban csak a fönforgó kérdésnél marad-
junk, ha a cikkíró úgy in camera sinceritatis meg-
hallgatná mindazokat, akiknek a fiatalabb, kivált az 
állami képzőkből kikerült néptanítókkal van dolguk, 
nem hiszem, hogy többé szükségesnek tartaná őket 
nagyobb önérzetre buzdítani. Bizonyára inkább más 
kvalitások elsajátítását ajánlaná nekik. 

Ne hízelegjünk tehát folyton egymásnak, ne 
izgassuk egymást, amúgy is összes társadalmi réte-
geink, felsők úgy mint alsók, meg vannak mételyezve, 
nevezetesen a lelkiismeretesen dolgozókból, a köte-
lességeiket híven teljesítőkből, szóval a munkás embe-
rekből mindenfelé kevés van ; az ősi urhatnámság 
és léhaság már nemcsak fönt, hanem lent is általá-
nossá kezd válni. Ne feledjük továbbá, hiába is tagad-
nók, mert úgy van, hogy a képzők nem épen a leg-
felsőbb tanintézeteink s hogy ez időszerint még nem 
épen a tanulók java keresi föl őket; azért amint 
tanítóink megfelelő anyagi ellátásáról gondoskod-
nunk illik, úgy másrészt ne mondjuk természet-
ellenesnek, ha a tanító más, tanultabb és nagyobb 
szellemi tőkét föltételező társadalmi rétegekkel szem-
ben illőnek tartja magához a szerénységet. 

Egyáltalán fölöslegesnek tartom a cikkíró föl-
szólalását s annak az egy, kivételes esetnek, mellyel 
szemben ezer és ezer ellenkezőt lehetne fölhozni, 
oly rikító kiszinezését. Vizet hord a Dunába, lia a 
mai emberben épen az önérzetet akarja még jobban 
fölébreszteni. Inkább több munkaszeretet, ember-

megbecsülés és szerénység férne ránk valameny-
nyiünkre. Miron. 

B. L u d á n y . 1911. végéig fizetve. 
N. E g e r . Két korona marad az 1912. évre. 
F. B u d a p e s t . Ne csodálkozzék kérem az <>Est»-en, lia 

csak grófokat lát küzdeni az immorális egyke ellen és 
pedig, mint mondja, abból a célból, mivel latifundiumaik 
számára nagy rabszolgacsoportra van szükségük. Hogy 
csak ezért kívánják, hogy a magyar asszony minél több 
gyermeket szüljön. A zsidó lapnak óhaja a minél keve-
sebb keresztény nép, ellenben a zsidó családok minél 
nagyobb szaporasága. Hogy sok szegény zsidónak 7—8 gyer-
meke van, az előtte nem baj, az neki istenáldás ; baj, ha a 
keresztény asszony termékeny, mert így persze lassabban 
mehet végbe a csendes zsidó honfoglalás. Uszítja a munkást 
s rabszolgának nevezi, de eszébe sem jut arról beszélni : 
vájjon a szaporodó zsidó latifundiumokon akad-e csak egyet-
len egy zsidó béres vagy földmunkás is? A zsidó mindenütt 
csak a könnyebbik végét fogja, munkásnak nem megy, de 
azért mégis neki jár a szája s egész mestersége a kereszté-
nyek uszítása egymás ellen, mint itt az egykénél is, hogy annál 
könnyebben halászhasson a zavarosban. Ki hitte volna valaha, 
hogy még az egykének is akad ilyen pirulni nem tudó védel-
mezője? Ezek az emberek már mindent mernek velünk szem-
ben, még az ilyen beszédet is. Mi nagyon gyávák lehetünk. 

G. B u d a p e s t . Ilja, az izraelita könyvkiadóknak rend-
kívül érzékeny szimatjuk van. Valamit hallhattak valami 
tervről, valami jövendő ankétről s arról is, hogy valami 
minimál-tankönyvekről van szó s rögtön telilármázták a 
világot az «Est»-ben, hogy hát vigyázzunk, mert fölfordulás 
fenyegeti középiskoláinkat. Vette észre, a cikk szerint az a 
főveszedelem, hogy ezeknek a könyveknek a kiadását eset-
leg a «Szent-István-Társulat» kaphatja meg? Ezért íródott az 
egész cikk ; mert az nem volt eddig veszedelem, ha három 
zsidó cég monopolizálja az egész tankönyvirodalmat s nyara-
lókat emel meg dúslakodik bőven ; de az már nagy baj 
lenne, ha egy Szent-István-Társulat is részesülne az ilyen 
jóban. Csak egy pacdagogiai kérdésről van tulajdonképen 
szó, csak egy megvitatandó kérdésről s az izraelita már idő 
előtt azon veszekszik, micsoda üzletet lehet abból csinálni s 
mennyi juthat neki? A kultura csak erről az oldaláról ér-
dekli. így keletkeznek a Barkóczy bárót támadó cikkek. 
Ennél csak az voll jobb, mikor egy pár nappal azelőtt 
Zichy János kultuszminisztert tette felelőssé ugyanaz a lap 
azért, hogy a tanítók itt a fővárosban sok tanulót elbuktat-
tak, ahelyett, hogy jobban oktatták volna őket. Máskor 
meg azért szidja, mert az iskolához akarja szorítani a taní-
tókat. Ilyen az izraelita észjárás. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A tekintély tisztelete. n. 
A modernizmus elitélése miatt sok igaztalan 

támadás éri a római szentszéket. De csak a dologhoz 
nem értök részéről. Majd idővel, ha kissé megnyu-
godtak a kedélyek s majd ha az efféle nagyterjedelmű 
mozgalmakkal járó izgatottságot a higgadt megfonto-
lás és az ellentétek tárgyilagos mérlegelése váltja 
fel : majd csak az utánunk következő kor lesz képes 
igazán méltányolni X. Pius pápa erélyes küzdelmét 
a modernizmus, emez az egyházon belül kitört nagy-
fokú vallási eltévelyedés ellen. Ha majd az embe-
rek lelkében egészen világossá lesz: mi volt ve-
szélyeztetve általa s nevezetesen, hogy mit kínáltak 
az újítók a régi vallási örökség helyébe? 

A helyzet rövid történeti keretbe foglalva a kö-
vetkező. 

Tudvalevőleg a kereszténység, illetőleg a katho-
licizmus útját keletkezése óta herezisek kisérik. Ál-
landóan és szünet nélkül. Végig az egész rendszeren 
nincs egy tana sem, melyet meg nem támadtak, 
vagy eredeti értelméből kiforgatni ne iparkodtak 
volna. Majd egyenkint, majd többet egyszerre; itt 
a filozófia, ott a történelem nevében. A protestan-
tizmus végre a XVI. században az áthagyományozott 
tan ellen az egész vonalon támadást hirdetett s az 
első ember a kinyilatkoztatás által tanított kegyelmi 
állapotán kezdve, folytatva a bűnbeesés, a Krisz-
tus által történt megváltás, s az egyes ember megiga-
zulása értelmezésén, továbbá az egyházon, a szent-
ségeken, a misén, mint az újszövetség áldozatán s 
a többin végig, mindent más prespektivába állított, 
máskép fogott föl, mint ahogy addig a katholicizmus 
tanította és tanítja. De egyhez még sem nyúlt hozzá, 
a kereszténység fensőbb, kinyilatkoztatott eredeté-
hez s Jézushoz, az Isten fiához, kitől a keresztény-
ség összes tanait s intézményeit származtatta és a 
bibliában, mint Isten irott szavában, följegyezve 
kereste. 

A protestantizmus ezen eljárása azonban,valamint 
előtte a számtalan sok herezisé, még kegyeleti tény-
nek mondható ahhoz a műtéthez képest, amit a 
«modernizmus» a kétezeréves kereszténységen akart 
végrehajtani. Csak a kereszténység nevét tartotta meg, 

csak a keresztény szót használta, egyebekben a ke-
resztény vallás egész régi tartalmát kivetni s új tar-
talommal helyettesíteni, illetőleg fölcserélni próbálta. 
A zivatar, melyet a kereszténység, illetőleg a kath. 
egyház ellen támasztott, nem találja mását a múlt-
ban ; csak egyetlen egy kép hasonlítható hozzá s az is 
inkább állami természetű, a népvándorlás korszaka, 
midőn a keletfelől beözönlő népek a római nagy 
birodalmat a föld színéről eltörülték s helyébe új, 
apróbb államokat alkottak. Csak ehhez hasonlítható 
az a műtét, melyet a modernizmus a kath. egyházon 
és egész tani rendszerén végrehajtani próbálkozott. 

A természetfölöttiség legutolsó elemét is kivetve 
a kereszténységből, teljesen a természetes emberi 
fejlődés alapjára állította és egy hamis filozófiából 
kiindulva, megindulásához az ember sötét, ű. n. tudat 
alatti érzelmi részében kereste az alapot s hasonló 
hamis történelmi módszerrel magyarázni iparkodott 
mindent, ami csak rajta történelmi. Uj tartalom lett 
volna ez, egészen új, csak a borítéka maradt volna a 
régi. Az immanentia, az agnoszticizmus és a kriti-
cizmus, ahogy a modernizmus három tani forrását 
nevezni szokás, rá alkalmazva a történeti keresz-
ténységre, adta volna meg az «új» modernista 
kereszténységet, ezt az új «lucus a non lucendo»-t. 

A vallás a modernisták szerint nem a gondol-
kodó emberi ész terméke, hanem érzelmi világából 
felvillanó sejtelem, melyet közelebbről meghatározni 
s rationális voltát igazolni nem lehet. Valamiféle 
megérzése ez a végtelennek (az Istennek), ami aztán 
öntudatunkba jutván, tovább alakul, s az egyének 
különfélesége szerint más-más tartalommal telik meg 
és azzá lesz, amit a vallásokban isteni kinyilatkoz-
tatásnak szokás nevezni. 

A sok kiváló ember között a történelem folya-
mán, a modernizmus szerint, Jézusban is megnyilat-
kozott egy ilyen «megérzés», csak persze ama kor-
szakhoz képest a fejlődés magasabb fokán, amely 
«megérzésének» hirdetésével Jézus egy új vallási 
mozgalmat indított meg. Azonban ő csak az új mozga-
lomnak a megindítója volt; ami abból ugyancsak a 
modernisták szerint a görög-római eszmevilág beha-
tása alatt tovább alakult, t. i. a mai kereszténység, 
az már nem az ő műve, hanem másoké, sokaké, a 
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századok folyamán egész a mai napig. Jézus szerin-
tük nem alapított egyházat, ilyesmire nem is gondolt; 
nem rendelt szentségeket, egyáltalán nem szerzője a 
mai kereszténységnek, mint tani rendszernek, hogy ez 
mind csak későbbi lassú történeti kialakulás a korok 
és az emberek változó igényei szerint. A szentírásban 
szintén hogy nem az ő tanai vannak feljegyezve, 
hanem a későbbi tanítványoké ; az szerintök az ősi 
hitközségek leszürődött hite, mely már eszményítve 
mutatja a kezdetet, sőt hogy Jézus személyét is 
ilyen irányban teljesen átalakította. 

A kereszténység tehát szerintük nem egy egyén-
nek a műve, nem Istentől kinyilatkoztatott vallás, 
hanem a századoké; nem isteni kinyilatkoztatásra ve-
zetendő vissza, hanem az emberi szív kifürkészhe-
tetlen gerjedelmeire s azért hogy tanai is mindannyi-
szor változnak vagy más értelmet kapnak, valahányszor 
a korok változásaival mások lesznek az emberi szív 
és ész igényei. 

Ez a modernizmus eszmeköre, egy a «legmoder-
nebb» világnézetre alapított vallásfilozófiai rendszer, 
melynek kiindulási pontja a pantheismussal kevert 
agnosztikus s mindent az emberi szívből levezető 
merész spekuláció, a kereszténységre ma alkalmazott 
ősrégi raëvxa pet. Minden változik, csak maga a vál-
tozás állandó. Ehhez a modernizmushoz képest, mint 
látjuk, az összes előbbi herezisek, mint mindmeg-
annyi támadások, valóban akár még kegyeleti té-
nyeknek volnának nevezhetők a kereszténységgel 
szemben. A modernizmus a legnagyobb fokú radi-
kalizmus, amelyen a tagadásban túlmenni már alig 
lehet. De még más szempontból is fölülmúlják a 
modernisták a régibb heretikusokat. Ezek nyíltan 
támadták a katholicizmusnak ezt vagy azt a tanát; 
legutoljára így tettek 1870-ben az ókatholikusok. 
Nem fogadván el a pápai infallibilitást, kiléptek az 
egyházból, új társulatokat, új hitközségeket alkottak, 
külön templomokban végezték istentiszteletüket. Nem 
így a modernisták. Ok az egyházban maradva, akar-
ják azt «modernizálni» s mint hirdetik: a modern 
idők, a modern tudomány követelményeivel akarják 
kiegyeztetni ; jámbor arcot vágva, azt hangoztatják, 
hogy tisztára egyházuk szeretete vezeti őket törek-
véseikben, miután a tudományával nagyra nőtt mo-
dern ember a maga sajátos (Kantféle) filozófiai gon-
dolkodása miatt a természetfölötti elemektől elrutított 
kereszténységet, azt a régit, elfogadni többé nem 
hajlandó. Tehát hogy új alakba kell öltöztetni s el-
fogadhatóvá tenni, mielőtt az egész világ elfordulna 
tőle. 

A térítésnek egy új módját kezdték tehát, de 
olyat, amellyel nem ők térítették volna vissza az 
elpogánvosodott mai embereket, hanem a mai emberek 
kedvéért föladták volna a kétezeréves keresztény-
séget. 

A pápa a legelemibb kötelességét mulasztotta 
volna el, ha ezen új s minden eddiginél veszedel-

mesebb mozgalomnak (az összes herezisek com-
plexumának) ellene nem mond. Meg is tette és pedig a 
legnagyobb határozottsággal és körültekintéssel. Előbb 
a «Lamentabili saepe» dekrétumban 65 tételbe fog-
lalta a modernista tanokat és kárhoztatta; majd a 
szokottnál többet téve, a «Pascendi» enciklikában 
részletesen elméletileg is rámutatott a modernizmus 
tévedéseire. Minthogy pedig, mint említettem, ennek 
a mai tévedésnek sajátszerű bujkáló természete van, 
mely alattomban magában az egyházban toborozza 
hivei t, a pápa mindjárt ebben az enciklikában egy-
házmegyénként elrendelte a vigilantia-bizottságok, 
afféle a tanításra és az irodalmi termékekre figyelő 
bizottságok felállítását. Midőn pedig a ravaszkodók-
kal szemben még ezt se találta elégnek, külön motu 
proprióval előírta az ú. n. antimodernista-esküt (a 
modernista tanokat névszerint, illetőleg tételenként 
megtagadó hitvallomást)1 s a papság összes tagjait 
letételére kötelezte, hogy ne maradjon rejtve egy 
tévedező sem, hanem nyíltan valljon színt. 

A kereszténységnek az egyházon kívül álló ellen-
felei, de az egyházon belül is olyanok, így hazánk-
ban is, akik a mételyt inkább csak a nevéről ismerik, 
különösen a sajtóközegek, megdöbbenve a pápa 
szokatlanul gyors és erélyes eljárásától, mint afféle 
szerintük kézzelfogható példára mutattak erre rá, 
hogy ime a Szentszék, a tekintély nevében, nemcsak 
a múltban, hanem még napjainkban is nyíltan állást 
foglal a modern haladással, kivált a «modern» 
tudományos kutatással szemben. Maradi és mint 
ilyen, hogy ma is még a középkori bilincsekben 
akarja fogva tartani hiveit. 

Mondanom se kell, hogy csak félreértésből, vagy 
inkább legtöbbször a dologhoz való nem értésből emel-
nek ilyen vádat a Szentszékkel szemben. Mert hát 
kárhoztató Ítéletével mit akadályozott meg a pápa? 
A haladást, a kutató tudományt, vagy az újkor 
szellemi és technikai vívmányait? Egyiket se. 
Azok mind tovább haladnak a magok útján. Aki itt 
általánosít s a pápai Ítéletet másnak minősíti, mint 
a mi s más területekre terjeszti ki, mint ahová az 
vonatkozik, tudva vagy öntudatlanul, a rosszhiszemű 
ellenfelek szuggestiója alatt állva, téved. ítélete tehát 
igazságtalan. A pápa Ítélete a modernizmusra, erre 
a kereszténységet egész mivoltában felforgatni akaró 
vallási rendszerre, vonatkozik, mely hamis bölcseleti 
előzményekből kiindulva, hamis, mert teljesen önké-
nyes és a tudományban meg nem engedett mód-
szerrel igyekszik magyarázni a kereszténység tényeit 
s az ősegyházi irodalmi forrásokat. A modernisták 
a Harnack, a lutheranizmus apologétája által a saját 

1 A minap, juliusban, Wieland, egyik német városban 
tartott felolvasásában, azzal foglalt állást az antimodernista 
eskü letétele ellen, liogy enciklikákra és a hittudósok néze-
teire nem szokás esküt tenni, hanem csak zsinati határoza-
tokra. Mintha abban az esküben más foglaltatnék, mint ami-
ről a vatikáni s egyéb zsinatok már régen határoztak. 
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egyháza igazolására követett egyoldalú és irányzatos 
utat akarják a kath. hittudományba is becsempészni 
s akarják nálunk is azt a feloszlási folyamatot meg-
indítani, melyre, sajnos, a protestantizmus az ö sokat 
dicsőitett szabad vizsgálati elvének követésével jutott 
s melyet ideig-óráig csak úgy tud megállítani, ha 
úgy jár el, mint a nyáron is történt, hogy a moder-
nista s a lutheri elvekkel is ellenkező tanokat valló 
Jatho kölni lutheránus lelkészt — a szabad vizsgálat 
elvének ellenmondva — megfosztja a prédikátori 
s lelkészi hivatalától. 

De nemde a pápa Ítélete mégis csak a vallásra 
alkalmazott történeti kutatás s az ősegyház-irodalmi 
forrásokra alkalmazott exegetikai vizsgálódás ellen 
irányul s szabadságát akadályozza? Ezt mondják a 
modernisták s a látszat mellettök szól. De a látszat 
még nem valóság; mert hogy tulajdonképen miről 
van a jelen kérdésben szó, csak mi tudjuk igazán, 
akik ezen a tudományos területen napról-napra 
foglalkozunk s nyomozzuk a modernisták által tapo-
sott új utakat. Tudományos eljárásuk irányzatos. 
Nem a forrásokból olvassák le, hanem a legnagyobb 
önkénnyel beléjük olvassák a magok kigondolta 
ősegyházi történetet. A ki ismeri a katholicizmusról 
és modernizmusról, továbbá az ősegyházi bűnbocsá-
natról s a Didaché Eucharistia-tanáról közrebocsátott 
tanulmányaimat, az láthatta, milyen hamis módszer-
rel jutnak a modernisták azokhoz a tanokhoz, me-
lyeket ősegyháziaknak mondanak. Azért nemcsak a 
pápának, hanem magának a komoly történeti tudo-
mánynak is tiltakoznia kell a források ama fékhe-
tetlen felforgatása, szembetűnő félremagyarázása, 
tizedelése, szóval ama minden tudományos felelőssé-
get félrerúgó könnyelműség ellen, melyet a moder-
nistáknál lépten-nyomon tapasztalunk. A lelkiisme-
retes történetíró ugyanis kötve van a forrásokhoz s 
semmit sem állíthat, a mit a forrásokból bizonyítani 
nem tud. Ha már most pl. Loisy abbénak műveit 
olvassuk, megdöbbent a merészség, mellyel ősegyházi 
tanokként mutat be mindenfélét, minden további 
történeti bizonyítás nélkül. 

A művelet végrehajtása náluk nagyon egyszerű. 
Ahogy természetes alapon, az ember «átérzéséből» 
így és így keletkezhetőnek képzelik az első keresztény-
séget, képzeletök eme képei szerint olvassák aztán 
az ősforrásokat is s a mi azokban ezzel a merész 
képzelettel nem egyezik, vagy ellene szól, azt egy-
szerűen láttatlanba veszik, a forrásokban nem léte-
zőnek tekintik. Ilyen történeti módszerrel persze az 
egész világtörténelmet is meg lehetne írni — nevek 
beillesztésével — források nélkül; de mely komoly 
ember ismerné el ezt hamisítatlan tényeket előadni 
köteles történelemnek? 

A pápák se az elfogulatlan történelemnek, se a 
tudományos bibliai exegesisnak nem ellenségei. 
XIII. Leo pápa a vatikáni levéltárakat megnyitotta 
a kutatók előtt, hangsúlyozván, hogy azért teszi ezl, 

mivel a levéltáraknál semmi sem jobb védelmezője 
az egyház múltjának. X. Pius pedig egy új biblikus 
intézetet alapított Rómában, hogy megmutassa, 
mennyire barátja az újabb felfedezések értékesítésé-
nek a biblia magyarázásánál. Egyiknek se volt szán-
dékában a vallástörténeti kutatásokat akadályozni, 
ellenkezőleg örömmel nézték mindketten a nyomozó 
munkát, mert meg vannak győződve arról, hogy e 
téren is igaz marad Roger Bacon állítása: a filozófia, 
felületesen kezelve, elvezet az Istentől, alaposan 
művelve, Istenhez vezet el. Az újabb dogmatörténeti 
kutatások is, amint látom s amint napról-napra kuta-
tásaim között mind jobban meggyőződöm róla, a 
katholicizmus igazságának fényes igazolására fognak 
vezetni, természetesen egy föltétel alatt, ha a munkát 
a hamisítatlan s nem az előítéletektől irányított 
történeti módszerrel végezzük. 

Midőn tehát a pápa kárhoztatja a modernizmust, 
a világért se kárhoztatja a tudományt, vagy a tudo-
mányos kutatást; hanem kárhoztatja az egyes tudó-
sok féktelenkedéseit, amelyeket magának a pár-
tatlan tudománynak is kárhoztatnia kell. 

De erre talán mondhatná valaki: ezt sem kel-
lene kárhoztatnia a pápának, hiszen a tudósok téve-
déseit maga a további kutatás is kiigazítja, miért 
nem hagyja tehát a tudósokat magokra? Bizonyára 
sokan gondolják ezt igy s hihetőteg már ebből a 
szempontból sem helyeslik a pápa erélyes közbe-
lépését. 

Tévednek az ilyenek, mert nem veszik figyelembe 
a vallási igazságnak a más tudományos igazságoktól 
különböző természetét. Hogy vájjon a Nap forog-e 
a Föld körül vagy megfordítva; hogy vájjon az 
ionok-e az utolsó elemei a szervetlen természetnek, 
vagy mint eddig hitték: az oxigén, nitrogén s a 
többiek; hogy vájjon vasúton megyünk-e egyik hely-
ről a másikra vagy pedig léghajón; hogy vájjon a 
hőnek, a fénynek mi a természete s más hasonló 
kérdések egészen közömbösek az erkölcsi rendre, 
cselekedeteink erkölcsi értékelésére s arra a főben-
járó három kérdésre nézve, melyektől az ember 
földi s földöntúli boldogsága függ: honnan, miképen 
és hová ? Honnan az ember, mi az ember s hová 
törekszik ? Van-e Isten ; mi az ember viszonya Isten-
hez és embertársaihoz; mi a földi rendeltetése s 
igaz-e az ezen kérdésekre fényt vető, az emberi ész 
elégtelenségét e téren kisegítő kereszténység, mint isteni 
kinyilatkoztatás, vagy sem? 

A fizikai és az észbeli igazságok terén az igazság 
teljes felismerésével várhat az ember századokon, sőt 
évezredeken keresztül; jobban és jobban behatolhat a 
természet titkaiba, növelheti földi kényelmét s tech-
nikai készségeit; de a vallási igazságok tiszta látására 
élete kezdetétől szüksége van, mert rövid élete nem 
lehet a kétkedés és bizonytalanság szélvészeitől há-
nyatott hajó, mely sehol megnyugodni nem tud, 
cselekednie pedig csak bizonyos megállapodott elvek 
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szerint lehet. A magára hagyatott emberiség az évek 
ezrein át megpróbálta ezt a keresést is s tapasz-
talni kényszerült, hogy nála a tudományos és 
művészeti, valamint a technikai haladással nem jár 
karöltve az erkölcsi emelkedés, sőt mintha meg-
fordítva állna e téren a viszony. Hogy csak egy 
ismert történeti példára hivatkozzam : az esztétikailag 
igen művelt görögöknek erkölcse nagyon korhadt 
volt. Vájjon a modernisták újból óhajtanák-e 
az emberiséggel végigjáratni ezt a már elvégzett s 
keserű tapasztalatoktól kisért hosszú utat? Vájjon 
miért akarják újból fölfödözni a kétezer éve jól 
ismert kereszténységet ? 

Ilyen lévén a vallási s más egyéb tudományos 
igazságok felismerése között a különbség, a pápa egye-
nesen az emberiség érdekében cselekszik, midőn a 
hagyományozottól eltérő minden új tan ellen azonnal 
fölmerülésekor fölszólal (ami azonban nem úgy gon-
dolomformán, hanem szoros tudományos vizsgálat 
alapján történik) és a kipróbált s az emberiség 
nevelésére, boldogitására két évezreden át alkalmas-
nak bizonyult kereszténységet nem engedi szabad 
prédának; neki is szólván, sőt első sorban neki, az 
ősi didachéi intés: őrizd meg, amit átvettél, nem 
adván hozzá semmit, nem vévén el belőle semmit. 
(4, 13.) Mert hogy az önkényes tagadás szabadsága 
hová vezet, megtanulhatja a világ a teljes tani fel-
oszlásában lévő protestantizmuson. A modernisták 
ezt akarnák végrehajtani a katholicizmuson is, a mi 
nem vallási, de nem is tudományos érdek. 

Ha tehát a pápa, a vatikáni zsinattal szólva, a 
kereszténység körében csak a «sobrie et pie» kutatás-
nak a barátja s ha fékezi a «petulantia ingénia» : nem 
a maradiság hirdetője, hanem a józan szabadságnak 
az őre, a mi ellen a komoly tudománynak ugyan-
csak nem lehet szava. Az egyház által hirdetett 
tekintély tisztelete tehát nem lehet káros a modern 
haladásra. Dudek. 

Hofbauer atya és Széchenyi "Ferenc gróf 
(XXV.) 

De hát vájjon csakugyan ilyen rendkívüli, ilyen 
páratlan szent barátságban élt Hofbauer atya Széchenyi 
Ferenc grólfal és családjával? Mert ezt nem csak állí-
tani, de be is kell bizonyítani. Miről ismerni föl a 
barátságot? Jeleiről: a tettekről, melyekben a barát-
ság megnyilatkozik. «A szeretet próbaköve a tettel 
való bizonyítás.»1 Kétségtelen tények igazolják mind-
két részről azt, hogy Hofbauer atya és Széchenyi 
Ferenc gróf szent barátságában a barátságnak ismer-
tető jele, amely alapjában véve törvény, mely szerint 
«a barátok mindenüket megosztják egymással,»2 a 
szó teljes értelmében megvalósult. 

Hofbauer atya még csodatevő erejét is megosz-

1 Probatio amoris exhibitio est operis. 
3 Amicorum omnia sunt communia. 

totta Széchenyi Ferenc gróffal, annyiban, hogy ő 
gyógyíthatatlan szívbajból származott még gyógyít-
hatatlanabb vizibetegségben szenvedő barátjának 
életét a maga életén túlra — meghosszabbította.1 

Viszont, Széchenyi gróf még házát,2 asztalát3 és kert-
jét4 is megosztotta Hofbauer atyával és az ő szerzetes 
társaival, illetve jelöltjeivel, s temetésére ő küldött 
Hofbauer atyának egy puhafából készült közönséges 
koporsó helyett keményfából készült diszes koporsót, 
amely nélkül szentünk ereklyéi a vizes földben el-
pusztultak volna, s ugyancsak ő, Széchenyi Ferenc 
gróf, nyittatta ki a szentünket temető-menet előtt, 
egész váratlanul, a bécsi Szent-István-templom óriás 
kapuját, melyen át, nagy költséggel, csak fejedelmi 
vagy hasonló személyiségek tetemeit szokták a csá-
szárvárosban temetési pompával keresztül bocsátani. 

A két férfiú kölcsönös forró szeretetéből táplál-

1 Erre céloz Széchenyi Ferenc grófnak Fischer egri 
érsekhez írt levele, melyben a gróf felgyógyulásnak veszi 
életének meghosszabbítását s azt Hofbauer atya «fáradhatat-
lan imádságainak» köszöni. Fraknói, 347. 1. Megjegyzendő 
még, hogy Hofbauer atya 1820. márc. 15-én, Széchenyi gróf 
pedig 1820. dec. 13-án halt meg. 

2 1815. december havában Széchenyi gróf házában adventi 
elmélkedések voltak, melyeket Hofbauer atya jelenlétében 
ennek tanítványa, Zachariás Werner tartott. (Hochland, 
1910/11., 2. fiiz. 188. 1.) Mikor Hofbauer atya betegsége halá-
losra fordult, vagyis ő egyetlen nála betegen fekvő szerzetes 
papját, P. Martin Starkot, már nem gondozhatta, ki volt az, 
aki Starkot ápolás végett saját házába vitette? Széchenyi 
Ferenc gróf. (Innerkofler, 796. 1.) Hofbauer atya halála után 
pedig az ő titkárja, ugyanaz a P. Stark, mikor neki az 
Orsolya-rendiek bérházát, ahol Hofbauer atya meghalt, cl 
kellett hagynia, akkor neki szentünk egyik redemtorista 
jelöltjével, dr. Pajalichcsal együtt, szintén Széchenyi Ferenc 
gróf adott saját palotájában lakást, menedéket és ellátást. 
(.Innerkofler, 820. 1.) 

3 Bécsben senkinek az asztalát Hofbauer atyja meg nem 
tisztelte azzal, hogy annak hetenkint, meghatározott napon, 
rendes vendége lett volna. Másutt csak kivételesen, alkalom-
adtán fordult meg; itt minden pénteken elmaradhatatlan 
vendég volt, még pedig nem mindig csak maga, hanem néha 
valamely kedves fiatal emberének a kíséretében. Mindig a 
vendéglátó magyar főúr hintója hozta s vitte vissza a szent 
férfiút szegény lakásába. Hofbauer atya ilyenkor szegényei és 
fiatal emberei számára való kedves liarapnivalókkal ugyan-
csak megrakodva érkezett mindig haza. 

4 Utcán szentünk nem is sétált soha. Ha sétálnia kellett 
fiatal lelki fiaival, akkor erre a célra vagy a Prátert, vagy a 
várfalakon volt sétahelyet, vagy Széchenyi gróf kertjét válasz-
totta. Egy itteni sétáról jegyezte föl Veith dr. a következő 
kedves sorokat: «Hofbauer liebte bei aller Wehmut, die in 
seinem Herzen heimisch wai (ebben is nagyon hasonlított 
hozzá Széchenyi Ferenc gróf), den harmlosen Scherz. Einer 
seiner Lieblinge, den er manchmal in das Palais und den 
Garten eines edlen, ungarischen Magnaten, seines Gönners, 
als Begleiter mitgenommen, hatte eines Tages in aller Naivi-
tät die Bemerkung gemacht : «Im Garten des Grafen Széchenyi 
seien sehr schöne Wolken». Er hatte nämlich in diesem 
Garten einmal die Formen der Wolken beobachtet, mit denen 
er gern sich unterhielt. Von jetzt an verging kein Tag, an 
dem er nicht von Hofbauer mit der Frage begrüsst worden 
wäre : «Nicht wahr, M., im Garten des Grafen Széchenyi 
sind sehr schöne Wolken?» (Seb. Brunner, 277. 1.) 
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kozó szent barátságnak meleg lüktetésébe a Széchenyi-
család minden tagja — a grófné, a két leány és a 
három fiú, — mindegyik a maga módja szerint, be 
voll vonzva. A grófné, született Festetich Julia grófnő, 
már életében valóságos és csodatevő szentnek tar-
totta és tisztelte Hofbauer atyát, s mikor ennek holt 
tetemét meglátogatta, koporsójára borult s csókjaival 
halmozta el a megdermedt kezeket. Egy jelenvolt úrnő, 
a már ismert özv. Biringernének figyelmeztetésére, 
hogy, az Istenért, vigyázzon s ne csókolja a hullát, 
mert az ragadós betegségben — azt hitték hastífusz-
ban — halt meg, a grófné a nagy hitvallónők fen-
sőbbséges lelki erejével ezt felelte : «En nem félek, 
mert a szentek — nem fertőznek!»1 A lányok, Fanny, 
Batthyány Miklósné grófnő és Zsófia, Zichy Ferdi-
nandné grófné, mint szentünknek szintén lelki gon-
dozottjai, hiven osztoztak atyjuk és anyjuk tiszteleté-
ben Hofbauer atya szent személye iránt.2 

A három fiú, bár ezek a napoleoni háborúk 
ideje alatt — Lajos a magyar fölkelő seregnél, Pál 
és István pedig a rendes hadseregnél szolgálva, a 
mult század első tizedének derekán, a családi körtől 
évekig távol voltak, ki nem kerülhette s nem is 
kerülte ki a házuknál rendes asztali vendég, az aty-
jukkal legbensőbb barátságban élő Hofbauer atya 
minden jóravaló embert meghódító, ellenállhatatlan 
apostolságának szent hatását. Tudjuk, hogy a «leg-
nagyobb magyar», István gróf, 1816. jan. 2-án, a 
«háborútól megundorodva»3 s lelkében elmerüléssel 
fenyegető, nyomasztó gondolatokkal tért vissza Fran-
ciaországon és Olaszországon át a szülői házba. 
1817. május 18-án már újra úton találjuk őt. De ez 
az út már a «vétkeit expiáló»4 s így új lelki életre 
támadt szellemóriás erőgyűjtésének s nagy állam-
férfiúi reformmunkájára való előkészülődésének volt 
a pályafutása. Nincs kétség benne, hogy István gróf-
nak megújhodott istenes életre keltésében -— azalatt 
a lelki-válságos másfél év alatt (1816. jan.—1817. 
május) atyján5 és anyján kívül Hofbauer atyának 
volt legtöbb része.6 Breznay Béla dr. 

1 «Ich fiirchle mich nicht, denn die Heiligen stecken 
nicht an.» (Innerkofler, <805. 1.) 

2 A két grófkisasszony, beteg apjuk hogylétéről vive a 
szent férfiúnak hírt, többször megfordult Hofbauer atya 
lakásában, déltájban, és pedig úgy, hogy nem egyszer tanúi 
lehettek másokkal a csodás kenyér-, illetve ételmegsokasí-
tásnak. «Grafin Sophie Zichy kam noch als Komtesse Széchenyi 
mit ihrer Schwester, der spateren Gräfin Batthyány, oft in 
die Wohnung des Heiligen, um ihm vom Befinden des Vaters, 
der an Wassersucht litt, Nachricht zu geben, üa war sie 
mehrmals Zeugin folgenden Vorganges» s itt következik 
azután leírása a csodás szaporítás egyik esetének. (Innerkofler, 
563. 1.) 

3 Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I r ta : Gaúl 
Jenő. Budapest, 1902. I. 153. 1. 

* Gaál, 157. 1. 
5 Aki 1817. május 17-én «atyai áldás»-nak nevezett levél-

lel bocsátotta útnak István fiát. Minden idők és nemzetek 
irodalmában párját ritkítja ez az atyai lelki végrendeletszerű 

mohácsi csatavesztés. <n.) 
A magyar hadsereggel ellentétben a török 

szultánnak állandó hadserege volt, amely azalatt 
teljesen elpusztíthatta az országot, míg a rendek sok 
huza-vona után kiállították a sereget. A szultán 
azonfelül gyakran tartott hadi szemléket, amit a 
magyarok teljesen elmulasztottak és katonái harc-
vágvát jutalmakkal és kitüntetésekkel serkentette. 
Ilyen buzdítás mellett volt azután képes a török 
hadsereg naponta 20—25, sőt néha 32 kilométernyi 
utat megtenni és még rossz utakon, kedvezőtlen 
időszakban is képes volt átlag 12 kilométernyire 
előrehaladni. A török seregben azonfelül képzett 
utászcsapatok is voltak, amelyek könnyen egyenget-
ték a járhatatlan utakat és könnyűszerrel vertek 
hidakat a folyókon s ingoványos patakokon. 

De az élelmezést és a felszerelést tekintve is a 
török hadsereg nagy előnyben volt a magyar felett. 
Ugyanis amíg a magyar katona maga volt kénytelen 
élelméről és ellátásáról gondoskodni, addig a török 
sereg számára mindenütt jól felszerelt raktárak 
állottak. Az egykorú írók szerint a török hadsereg-
ben 30 ezer podgyászhordó teve volt, míg a lovak 
száma meghaladta a 120 ezret. A fegyverek tekinteté-
ben is előnyben voltak a törökök a magyarok felett. 
Míg a török hadseregben a korabeli legkitűnőbb 
lőfegyvereket használták, addig a magyar katonák 
fegyverzete buzogányból, kardból, lándzsából állott. 
Ezek természetesen tekintélyes súlyúak voltak, ami 
nagy mértékben akadályozta őket a szabad és gyors 
mozgásban. Egyes török történetírók azon állítása, 
hogy az egész magyar hadsereg lőfegyverekkel volt 
felszerelve, tévedésen alapszik, mert a király és néhány 
főúr bandériumát, továbbá néhány felsővidéki várost 
kivéve, katonáink mind íjjas puskákkal, vagy ijjak-
kal voltak felfegyverezve. 

* 

paraenesis, mely «a Mindenható jelenlétében, az összes szü-
lőknek gyermekeikkel szemben tőle adott teljhatalom, erő és 
szeretet alapján» — inti, tereli, tartóztatja az atyjához hasonló 
szellemóriás fiút az istenesség útján való továbbhaladásra. 
«Egy bölcs — írja itt a többi között Széchenyi Ferenc 
gróf — azt mondja : «Az ember olyan, mint egy könyv. Az 
ifjúság a bevezetés — ha ez jól van megírva, akkor jó írót 
várhatunk, — hogy azonban ezzé lehessünk, életmódunkat 
a legigazabb és legrégibb tanítások és példák szerint kell 
berendeznünk — ezek között a legigazabb és legrégibb két-
ségkívül a mi Urunk Jézus Krisztusé». Jézusunk tanítása és 
élete legyen teliát a támasz, melyen férfikorodat elérni és 
aggkorodat gyámolíthatni törekedned kell. — Ne szégyeld 
ama Isten képét nyilvánosan elismerni, kinek hasonmása 
lettél.» (Fraknói, 337—338. 1.) 

0 Széchenyi István gróf Hofbauer atyában minden bi-
zonnyal megkapta Istentöl azt a papot, akit az ő lelke addig 
keresett és meg nem talált. 16 éves korában t. i. István gróf 
már katona volt s addigi életéből (Önismeret, 10—11. 1.) ezt 
emelé ki : «Azon papok közül, akiknek gyóntam, mondhatom, 
egyetlenegy sem adott valóságos és hasznos tanácsot.» Hof-
bauer atyánál ezt a fensőbb beavatást a lelki életbe végre 
bizonyára megtalálta. 
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A török és a magyar tüzérség között is nagy 
volt a különbség. Míg a szultán a korabeli legkivá-
lóbb francia és olasz tüzéreket szerződtette hadsere-
gébe, addig a mi tüzérségünk sem szám, sem kép-
zettség tekintetében nem vehette fel a versenyt a 
török tüzérséggel. Számra nézve is a török 300, a 
mieink csak 80 ágyúval bírtak. I)e még ezt a 80 
ágyút sem bírták szakértők hijján kellőleg kihasz-
nálni, mint Szulejman írja naplójában, hogy «a feslett 
életű hitetlenek néhány ágyúgolyót lőttek el, melyek-
nek egyike a jobbszárnyon esett le.» Tehát eszerint 
világos, hogy csak egy ágyúgolyó ért el a török had-
sorokig, de, mint más török krónikások írják, az 
sem tett semmiben sem kárt. Tehát nyilvánvaló, 
hogy a törökök jól felszerelt, kellőleg kiképzett 
állandó hadserege minden tekintetben felülmúlta a 
magyarok rosszul fegyverzett, tanulatlan hadseregét. 

«Tömegek vezetésében és céltudatos, sikeres 
felhasználásában a fegyelmezettség a főfeltétel.» 
Fegyelmezettség tekintetében a török hadsereg egész 
Európában a legelső volt. Szulejman szultán erős 
akaratával és kérlelhetetlen szigorúságával tartotta 
fenn a fegyelmet hadseregében, ahol gyakran a 
legkisebb fegyelemsértést is halállal büntették. 
A magyar hadseregben, ezzel ellentétben, általános 
volt a fegyelmezetlenség és egyenetlenség. Ez az ősi 
magyar betegség, már Leo Sapiens szemükre veti a 
vezéreknek, egyik tő-fő oka volt a csata elvesztésé-
nek. A nemesek, ahelyett, hogy egyetértéssel működ-
tek volna a haza megmentésén, széthúztak1 és ősi 
jogaikra hivatkozva tagadták meg mindenkinek, a 
királyon kívül, az engedelmességet. Massaro velencei 
titkár már 1523-ban korholja a magyarokat, hogy 
«gőgös emberek, kik engedelmeskedni nem akar-
n a k . . . az urak és nemesek egyre viszálykodnak, 
csellel és ármánnyal működnek». A mohácsi tábo-
rozásról írja Szerémi György «inter habebant rixas 
et argumenta multa» és látva «multa injuria et 
infidelitates Hungarorum, tempestine ad Budám 
recessurus eram.» Burgio is azt írja Bómába 1526. 
június 30-án: «Félő, hogy rövid idő alattvalameny-
nyien szétoszlatlak és kiki saját ösztönét követi rend 
és tanács nélkül.» 

Még a végső veszélyben is ősi kiváltságaikra 
hivatkozva hiúsították meg Tomori legjobb és leg-
elfogadhatóbb terveit. A haditanácsban elhatározták, 
hogy a török hadsereg átkelését a Dráván meg fog-
ják hiúsítani és ennek végrehajtásával a nádort, a 
köszvényes Báthory Istvánt, bízták meg, aki némi 
vonakodás után erre hajlandó is volt. De amikor a 
terv végrehajtására került a sor, a nemesség meg-
tagadta hozzájárulását, mert ők ősi jogukra hivat-
kozva, csakis a király személyes vezérlete alatt 
tartoznak harcolni. így azután elmaradt az egész 
terv. Pétervárad ostromakor is Tomori felszólította 

1 Akárcsak ma is. Szerk. 

a környékbeli nemességet, hogy egyesülten siesse-
nek a vár felmentésére; de a nemesek előjogukra 
hivatkozva, meghiúsították a terv véghezvitelét. T. L. 

Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. (xiv.) 

A ker. udvari embereknek őse az az etliiops, 
aki hatalomban levő eunuchja (cúvoO/og Suvâcrnjç) volt 
Kandake etliiops királynőnek s akit Philippus meg-
keresztelt (Act. 8, 27 k.). Az apokrifokban is meg-
csendül az, hogy a császári udvarban keresztények 
vannak ; Pál föltámasztja Patroklost, a császár po-
hárnok-apródját és érintkezik Barsabas Justus, Urion, 
Festus udvari emberekkel (Pál-akták, HNA 381); 
megtéríti Quarlus palotaőrt és nejét, Candidát ; a ki-
kötőbe kikísérik a császár házából Kleobius, Iphy-
tus, Lysimachus és Aristaeus (Péter-akták, HNA 393, 
395). Justinos aktáiban az egyik vértanútárs, Evel-
pistus, magát a császár szolgájának vallja (GAM 20). 
Irenaeus a kereskedésnél már idézett hely folytatása 
gyanánt írja : Quid autem et hi, cpii in regali aula 
sunt íideles, nonne ex eis, qua, Caesaris sunt, habent 
utensilia? (Adv. haer. IV, 30, 1). Hogy itt nem kell 
rabszolgákra gondolnunk s ez nem volt új dolog, 
hanem a II. század negyvenes-ötvenes éveiben is 
voltak előkelő keresztények a császári udvarban, 
látjuk lrenaeusnak Florinushoz írt leveléből, mely-
nek töredékét Eusebius tartotta fönn. Gyermekévei-
ről írva, mondja : «Láttalak téged, mikor gyermek 
voltam, Polycarpusnál, fényben forgolódva a császári 
udvarban» (Xa[i7ïpàjç áaaovta év xt( ßaacÄixij a'j/.rj, Eus. 
H. E. V, 20, 5:482). Alex. Kelemen idejében a dolog 
szintén így áll és pedig régóta, mert Péterről is azt 
írja, hogy coram quibusdam Caesarianis equitibus 
beszélt Bómában s hogy ezek kérték Marcust evan-
géliumának megirására (Hypotyp. I. Petr. 5, 13-lioz, 
HM A II, 28; megjegyzem, hogy Eus. H. E. II, 15:140 
és VI, 14, 6:550 alex. Kelement úgy idézi, hogy ezt 
a mellékkörülményt nem említi). Tertullianus sze-
rint a kereszténység a palatiumot is betöltötte (De 
praesc. 38). Prosenes császári főtisztnek ránk maradt 
siriratát már fönnebb láttuk. Epiphanius szerint 
Ambrosius, Origenes barátja és pártfogója szintén a 
császári udvarban vitt előkelő szerepet (Epiph. Haer. 
64. 3). Az a Carpophorus, akinek Callistus rabszol-
gája volt, a császár háznépéhez tartozott (Philosoph. 
9, 12; KE 124). A Valerianus-féle üldözés a császári 
udvarnépet vagyon-elkobzással és deportatióval súj-
totta: Caesariani au tem. . . confiscentur et vincti in 
Caesarianas possessiones descripti mittantur (Cypr. 
ep. 80, 1; KE 169). 

Mikor Diocletianus áldozott és a belekből jósolt, 
a császári szolgák közül egyesek keresztet vetettek 
homlokukra; a császár eleinte azt gondolta, hogy 
elég lesz a palatínusokat és katonákat a keresztény-
ségtől eltiltania; azelőtt hatalmas eunuchok kivégez-
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tettek, per quos palatium, et ipse ante constabat 
(Lact. De mort. pers. 10, 11, 15). Eusebius is beszél 
a palatiumban élő keresztényekről, akiket Diocletia-
nus kitüntetett és magas állásokba emelt (U.E. VIII, 
1, 2 k. : 736) ; szól üorotheusnak és más kamarások-
nak vértanúságáról (u. o. VIII, 6, 1 : 718) : valamint 
Adauctusról, aki előkelő itáliai volt és minden ud-
vari rangfokozaton végigmenve, hivatalt nyert (u. o. 
VIII, 11, 2:764 k.). A Martyrologium Hieronymia-
num Calocerus és Parthenius vértanúkról í r ja: Ro-
máé natalis Caloceri et Paterni (bizonyosan Par-
theni i ) . . . qui cum essent unus ex his praepositus 
cubiculi, alter primicerius (ez az utóbbi cím a csá-
szári iroda alkalmazottját, talán osztályfőnökét jelenti, 
AP II, 307).1 

A keresztények községi hatóságokat, municipalis 
magistratusokat is betöltöttek. A ker. városi hivatal-
nokok ősei egyrészről az athenaei Areopag tagja, 
Dionysius, akit Pál megtérített (Act. Ap. 17, 34), 
másrészről Erastus, akinek nevében Pál a rómaiakat 
üdvözli (Rom. 16, 23). Ez utóbbit a görög szöveg a 
város oekonomusának, a latin arcariusának nevezi. 
Mindkettő alatt városgazdát, várospénztárost kell ér-
teni (tekintve azt, hogy a levél valószínűleg Korinthus-
ban íratott, Korinthus pénztárosáról van szó). Area 
jelentette a vaspántos ládát, melyben pénzt tartot-
tak; ezért ex arca solvere a. m. készpénzzel fizetni, 
arcarius pedig olyan rabszolga a gazdag családoknál, 
aki erre a ládára felügyel (Peez, Ókori Lex. L 200). 
Tertullianus (Apol. 39; KE 97) beszél a keresztények 
arca-járói: si quod arcae genus est. Ugyancsak ő azt 
í r ja : betöltöttükmunicipia,conciliabula.. . tribus, de-
curias, senatum (De praescr. 38). Eusebius elbeszéli, 
hogy Diokletianus alatt Phrygiában egy várost, mely-
nek nevét nem mondja meg, fölgyújtottak, mert a 
Xoyta-cfjç, a axpa-rjydç-ok, a honoratiorok és az egész 
nép keresztényeknek vallották magukat (Eus. H. E. 
VIII, 11, 1 : 764). A két görög név alatt mindenesetre 
municipalis hivatal rejlik. Allard (AP IV, 62) azono-
sítja a Àoy.cTfjç-t a curator civitatissal, olyan polgár-
mester félével, aki felügyelt a többi tisztviselőre és 
számon vette őket; a arpaxrjyôç-t pedig az irenarchá-
val, aki rendőrfőnökféle volt s a közbiztonságra 
ügyelt.2 Lactantius Maximianusról í r ja: Torqueban-

1 Migne-ben P. Gr. X. 1509 van egy levél, melyet állító-
lag Theonas alex. püspök (282—300) irt volna Lucianushoz, 
a kamarások fejéhez. A levél intelmeket tartalmaz arra 
nézve, hogyan tegyenek eleget a kamarások a császárnak és 
ker. kötelességeiknek ; szó van benne fejezetenkint a császár 
pénzkezelőiről, ruhatárosairól, kincstárosairól, könyvtárosairól 
és a császár személyes szolgálatára rendeltekről. A levelet 
előszűr d'Achery közölte 1675-ben. Batiffolnak (Bull. erit. 1886, 
155—160) hozzászólása óta általában Vignier oratorianus ha-
misítványának tartják (BAL II, 216 k. : BatilFol, Littérature 
grecque, 129; KAL 338; AP IV, 58). Krüger azonban hiteles-
nek tartja (KAL 139). 

3 Eus. H. E. IX, 2:808 beszél az üldöző Theoteknosról 
és állását így jelöli meg: ádóy.si 5s Áo-jiaxsústv xà -/.a-à xijv 

fur ab eo non decuriones modo, sed primores etiam 
civitatum, egregii ac perfectissimi viri (De mort, 
pers. 21). Anatolius Alexandriában tudománya révén 
a város előkelőségei között szerepelt, ami alatt való-
színűleg tanácstagságot kell érteni (Eus. II. E. VII, 
32, 7 : 718). A tanácstagság nem is lehetett ritka a 
keresztények között, meri Pergamumban az egyszerű 
thyatirai polgártól, Papylostól, azt kérdik: pouÀeoxrjç 
sí; (Martyr. SS. Carpi etc. 24, GAM 15). Ambro-
sius, Origenes barátja deeurio volt (Orig. Exhort, ad 
mart. 36; I IMA II, 29; ami persze nem zárja ki, 
hogy életének másik szakaszában, mint Epiphanius-
tól hallottuk, udvari ember volt). Ingentius magát 
Felix purgatiójának ügyében decuriónak vallja: I)e-
corio sum Ziquensium (Acta purgat. Felicis 9; GAM 
213). Hermes szintén azt mondja : Decurio sum; és 
az acta később megjegyzi : magistratus ante jam 
fuerat (Passió s. Philippi 7 és 10; RAM 444, 446). 
Dorymedon a synnadai tanács elnöke volt (Acta SS. 
Trophimi etc. Acta SS. Sept. VII, 9—33. AP III, 297). 
Hipparchus és Philotheus municipalis magistratust 
viseltek, mikor Samosatában Diocletianus alatt vér-
tanúságot szenvedtek (Assemani, Acta SS. Martyr. 
Orient, et Occident. II, 123—147; AP IV, 115 k.). 
A Quattuor Coronati, akiknek aktáit Wattenbach 
1896-ban újból kiadta, valószínűleg szintén városi 
alárendelt tisztviselők voltak, amint azt Hirschfeld 
nyomán Wattenbach véli (EAL 558. k.).1 Iustinusnak 
elveszett Oratio ad Gentiles-ét a III. század folyamán 
átdolgozta valaki, akinek műve syrul ránk maradt ; 

tzóXlv. A Logisták eredetileg a tisztviselők számadásait fe-
lülvizsgáló testületek voltak Athenaeban, de hivataluk a 
pénzkezelés ellenőrzésén kívül a hivatalnokoskodás tényeinek 
felügyeletét is felölelte (Peez, Ókori Lexikon I. 1113 k.). Való-
színű azonban, hogy a görögök a császárság alatt Xofiaxrj;-
nak nevezték azt, akit a latinok curator civitatisnak. Ilyen 
curatorok keresték a Diocletianus-üldözés alatt a keresztények 
szent könyveit ; lásd a cirtai vizsgálatról fölolvasott okmányt : 
ex actis Munati Felicis fiaminis perpetui, curatoris coloniae 
Cirtensium (Gesta apud Zenophilum 2 ; GAM 189). Diocletia-
nus alatt már nem voltak állami, hanem csak községi tiszt-
viselők, akiket azonban a császár nevezett ki (AP IV, 195 ; 
V, 171). — Eusebius Polycarpus vértanúságában (H. E. IV, 
15, 15:342) említi Smyrnának Heródes nevű irenarcháját. 
A Cod. Just. 1. X. lit. de Irenarchis ezt mondja : Irenarchae, 
qui ad provinciarum tutelam, quietis ac pacis per singula 
territoria faciunt stare concordiam, a decurionibus judicio 
Praesidum provinciarum idonei nominentur (Laemmer Ense 
bius-kiadása, 278). 

1 A Coronati igy is neveztetnek Cornicularii. Ez utób-
biakról Peez Ókori lexikonában ezt olvassuk : «altiszt a 
római hadseregben, ki nevét a sisakjába erősített szarvaktól 
kapta. A főtisztek mellé osztva, irodai teendőket végzett s 
végrehajtotta a büntetéseket«, (i. h. I, 484). Ennek a foga-
lomnak megfelelnek azok a corniculariusck, akik Tarachus, 
Probus stb. aktáiban a Praeses mellett szerepelnek (HAM. 
456, 461). Ruinart egy jegyzetében (309, 3) azt mondja, hogy 
a cornicularii azonosak a más aktákban szereplő commen-
tarienses-sel, akik jegyzékbe vették a vádlottakat és clavi-
cularii s carcerum custodes néven is ismeretesek. 
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a syr szöveg szerint ez az átdolgozó Ambrosius volt, 
egy görög város tanácstagja (BAL 1, 214). 

Zubriczky Aladár dr. 

. . . (II.) 
SX minimi. A társadalmi erkölcstan köréből. 

Hogy van az tehát mégis, hogy az ökonómiai 
tudománynak ily tekintélyes állásfoglalása mellett a 
való életben az etika követelményei annyira elha-
nyagoltainak és a lex minimi ma is oly sűrűn alkal-
maztatik mindennemű erkölcsi aggály nélkül? 

Megfelel erre Werner Sombartnak új monumen-
tális műve : «Die Juden und das Wirtschaftsleben».1  

Kitűnik e könyvből, hogy az európai és az újvilági 
nemzetek gazdasági életébe az önzést, a lelkiisme-
retlenséget, a nyerészkedés szellemét, a lex minimi-
nek abszolút uralmát a zsidóság vitte be mindjárt 
az újkor elején s az tartja fönn az ökonómiai amo-
ralizmust egészen a mai napig. Sombartnak eme 
könyvéről tudomást kell szereznie minden szoczioló-
gusnak és nemzetgazdásznak, mert nagyszámú új, 
eddig föl nem kutatott tényt és szempontot hoz, me-
lyek a szakirodalomban eddig nem érvényesül-
hettek. 

Az úgynevezett modern gazdaságnak nyerész-
kedő, sokban amorális szelleme, úgymond, oroszlán-
részben a zsidóság sajátos szellemének köszöni létét. 

Az újkori kapitalizmus, illetőleg az erkölcsnél-
küli gazdasági liberalizmus föllépte előtt, írja Som-
bart, tisztesség, keresztényiesség uralta az ökonómiai 
életet.2 Az anyagi tevékenység az erkölcs szupremá-
ciája alatt állott. A közvélemény meghajolt a vallás-
erkölcsi imperativusok előtt, melyek ilyfajta előírá-
sokban nyertek kifejezést: «Ha te egyedül vagy bir-
tokában valamely árúcikknek, bízvást törekedhetel 
valamelyes tisztességes nyereségre; ám ügyelj, hogy 
eljárásod keresztény legyen, lelkiismereted tiszta ma-
radjon; lelked pedig a dolognak kárát ne vallja.»8  

«Hier — így szól a figyelemreméltó hely — wie in 
allen Wechselfällen des Wirtschaftslebens blieb das 
religiöse oder sittliche Gebot doch immer das oberste : 
von einer Herzauslösung der ökonomischen Welt aus 
dem religiös-sittlichen Gesamtverhande war noch 
keine Rede. Jede einzelne Handlung ressortierte noch 
unmittelbar von der obersten ethischen Instanz : dem 
göttlichen Willen. Und dieser war der mannnonisti-
schen Auffassung der Dinge im strengsten Sinne 
abhold, also, das alles christliche Erwerbsleben alten 
Stils schon aus diesem Grunde immer ethisch tem-
periert blieb.»4 

Az újkor elején nagy erővel lép a gazdasági élet 
mezejére a zsidóság és új szellemével valóságos ro-
hamot intéz a régi felfogás és gyakorlat ellen.5 Ez 

1 Leipzig, Verlag v. Ducker et Humblot, 1911. 
2 I. m. 142.1. 3 U. o. * U. o. 
6 «Und gegen diese festgefügte Welt nun rannten die 

Juden Sturm», 151. 1. 

a szellem a pénzszerzésnek, a nyerészkedésnek szel-
leme volt, mely nem ismer semmiféle tekintetet és 
irgalmat. A zsidónak főcélja: az egyéni meggazda-
godás minden áron. Sombart ezt a tényt hiteles ok-
mányoknak egész tömegével bizonyítja, «Consensus 
omnium» tanúskodik, úgymond, amellett, «dass der 
Jude als der Vertreter der ausschliesslich auf Geld-
gewinn gerichteten Wirtschaftsgesinnung galt . . . und 
dass er rücksichtslos und unbarmherzig sein ge-
schäftliches Interesse verfolgte.»1 

A keresztény kereskedőnél a lex minimi-t az 
erkölcsi törvény mérsékelte. A zsidóság nem korlá-
toztatta magát ily tekintetektől; az ő célja volt mi-
nél kisebb fáradsággal és minél gyorsabban meg-
gazdagodni. Azért mindjárt az újkor elején — mint 
Sombart sok adattal illusztrálja — minden nemzet 
kebelében feljajdulnak a keresztény kereskedők, hogy 
a zsidó konkurrencia tönkre teszi őket. 

«Alles verdirbt in der Stadt, 
Wo es viele Juden hat.»2 

A párisi kereskedők céhe veszedelmes elemnek 
nevezi őket és darazsakhoz hasonlítja, melyek a 
méhkasba is behatolnak, hogy megöljék a méheket, 
megnyissák festőket és kiszívják az abban rejlő mé-
zet.3 A legtöbb panasz ily kitételektől hemzseg: «a 
zsidóknak törvénye : csalni és hazudni, csak hasznuk 
legyen belőle»; «csalásból és lopásból élnek, ami az 
ő fogalmaik szerint nem is bűn» ; «Juden betrügen, 
wie insgemein, also in Sonderheit». Ezek a panaszok, 
mondja Sombart, világosan mutatják, hogy a zsidók 
üzérkedésközben nem mindig vették tekintetbe «a 
fönnálló jogszabályokat és erkölcsi előírásokat».4 

A zsidóságnak főcélja Sombart szerint a meggazda-
godás, vágyaiknak főtárgya: a pénz.Azt a mottót, mely 
szerint «in Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf», 
teljes nyíltsággal és határozottsággal zsidó üzlet-
emberek kezdték vallani és gyakorolni. Ebből a föl-
tétlen, erkölcsileg nem mérsékelt (ethisch nicht tem-
periert) nyereségvágyból önként folynak a zsidóság-
nak összes üzleti fogásai és csalaíintáságai.5 

E népfajnak üzleti rátermettsége, melynek tárgyi 
és alanyi okait behatóan tárgyalja szerző, úgy hozta 
magával, hogy a zsidó kereskedők'a lex minimi-nek 
sok ügyes, bűntelen alkalmazását és fortélyát talál-
ták ki (p. o. az árúk ügyes felkínálása, reklám, kis 
haszon nagy forgalom, apró szolgálatok az eladás-
nál stb.), — azonban a zsidók eszközei között «mi-
sérables moyens des juivs» kezdettől fogva ott szere-
pelnek a lopott vagy elzálogosított árúkkal való 

i 157. 1. 2 138. 1. 
3 On peut les comparer à des guêpes qui ne s'intro-

duisent dans les ruches que pour tuer les abeilles, leur 
ouvrir le ventre et en tirer le miel qui est dans leurs entra-
illes : tels sont les juivs». 139. 1. 

i 140. 1. 
5 De szédítő gazdaságuk is, melyről v. ö. Sombart táb-

lázatait : 213. és kk. 11. 
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kereskedés, a csalárd bukás, az árúk hamisítása,1 

apró csalások a mázsálásnál és a mérésnél, az uzsora 
legkülönfélébb nemei stb. Mindezeket bő adatokkal 
bizonyítja Sombart2 és arra a következtetésre jut, 
hogy a zsidók a meggazdagodás eszközeiben etikai 
szempontból válogatósak nem voltak.3 

A történelem egész folyamán —• ez Sombart 
kutatásainak végeredménye — a zsidóság mindig az 
individualizmus álláspontján állott és szóval-tettel 
azt vallotta, hogy az egyénnek üzérkedése semmi-
féle objektiv tételnek alárendelve nincsen ; a küzde-
lem főeszközei a csel, a ravaszság és csalafintaság; 
hogy a gazdasági versenyben másra, mint a bün-
tetőtörvénykönyvre tekintettel lenni nem kell.4 

A zsidó szellem ily módon teljesen egybevág a 
manchesteriskola irányával és a kapitalizmussal, 
melynek keletkezésére a zsidóság nagy, sőt döntő 
befolyást gyakorolt. 

Egyéb körülmények között, melyek a zsidó typus 
kialakulását eredményezték, Sombart külön kiemeli 
azt, hogy a zsidóságot vallási szeparatizmusa és bi-
zalmatlanságot keltő viselkedése is elkülönítette a 
többi nemzetektől, aminek megint csak az lett a kö-
vetkezése, hogy a zsidó idegenekkel szemben tágabb 
erkölcsi elveket vallott, olyanokat is engedvén meg 
magának, amik zsidóval szemben tilosak voltak.5  

(«Gelobt seist Du, o Herr, dass du mich nicht zum 
Goi gemacht hast!»)8 Már Tacitus is megfigyelte: 
«apud eos fides obstinata, misericordia in promptu. 
Sed adversus omnes alios hostile odium. Separati 
epulis, discreti cubilibus, proiectissima ad libidinem 
gens, alienorum concubitu abstinet».7 

Idők folytán a legkülönfélébb viszonyokhoz kel-
lett alkalmazkodniok, de azért az idegenekkel szem-
ben mind mai napig elvileg kíméletlenebbek, mint 
fajbelieikkel szemben: «an dem Grundgedanken : 
dem Fremden schuldest du weniger Rücksicht als 
dem Stammesgenossen, ist seit der Thora bis beute 
nichts geändert worden.»8 

A keresztény elveknek a gazdasági életben való 
érvényesítését ezek szerint legfőképen a zsidóság 
teszi lehetetlenné, illetőleg az az amorális üzérkedő 
szellem, mellyel közéletünket megmételyezik. A lex 
minimi-nek legagyafürtabb alkalmazói a zsidó üzlet-
emberek; senki sem tudja oly jól, hol szerezhetők 

1 «Die Juden sind auch die Väter des Surrogats im 
atlerweitesten Verstände», 172. 1. 

2 Megfigyeltem a «Neue Freue Presse»-nek ismertetését 
Sombartnak jelen művéről. Ez a legfőbb zsidó orgánum pár 
héttel a mű megjelenése után elismerte, hogy Sombart 
könyve komoly, tudományos munka, melynek következ-
tetései gazdag és megbízható anyagon épülnek. 

3 «Da scheint mir, dasz das, was sich aus den ver-
schiedenen Praktiken ergibt, sich etwa fassen lasse als eine 
gewisse Inditrerenz gegenüber den Mitteln, die man zur 
Erreichung des geschäftlichen Endzweckes andwenden muss». 
173. 1. 

* 180. 1. 5 206. 1. 8 282. 1. ' 382. 1. s 287. 1. 

a legolcsóbb munkások, melyik a legolcsóbb szál-
loda, legrövidebb út stb., mint a zsidó. A baj csak 
az, hogy a leírt amoralizmus mellett a lex minimi 
abszolút törvénynek tekintetik, a keresztény társada-
lomnak kiszámíthatatlan kárára. 

Jehlicska Ferenc dr. 

W i e n . Az osztrák keresztény szociálisok ezidei vere-
sége és annak tanulságai. 

Elsőben arról akarok szólni, mily természetű s 
mekkora méretű az osztrák keresztény szociálisok par-
lamenti veresége a legutóbb lefolyt választásokon ; 
azután fognak következni a tanulságok. Szükséges ezzel 
a dologgal a katholikusoknak külföldön is foglalkozni, 
mert benne igen sok tanulság rejlik. 

Az a kérdés oldandó meg mindenek előtt, milyen 
természetű vereség az osztrák katholikusok keresztény 
szociális pártjának a veresége? Egyértelmű-e az az 
erkölcsi tönkremenés kezdetével, vagy csak ideiglenes 
erőmegfogyatkozás, amelyből az osztrák szociálisok 
megfelelő gonddal és erőfeszítéssel nemsokára kiemel-
kedhetnek ? 

Ez a kérdés így föltéve egyszerű és világos ; de a 
felelet rá már nem olyan könnyű, mert a felelet meg-
alkotásában rengeteg lappangó és nyilvánvaló tényt és 
körülményt kell figyelembe venni. 

Talán legkönnyebben jutunk célra, ha arra a kö-
rülményre vetünk világosságot, kik győztek Bécsben és 
Ausztriában a keresztény szociálisokkal szemben s 
győzelmüket az illető elemek minek köszönhetik? 

Hogy a bécsi, illetve osztrák keresztény szociálisok-
nak vereséget a keresztény vallással szakított és zsidók-
kal kevert szabadelvű polgári pártok és az aránylag 
ifjú szociáldemokraták okoztak, nyilvánvaló dolog. Nem 
ily nyilvánvaló dolog azonban az osztrák keresztény 
szociálisok vereségének a módja és mértéke. Erre vonat-
kozólag álljanak itt a következő statisztikai adatok. 

Ausztriában a parlamenti választók az egymással 
küzdő három párt között következőleg oszlottak meg: 

ker. soc. szabadelvű soc. demokr. 
Wien és Alsó-Ausztria ... 300.991 80.386 205.355 
Felső-Ausztria 97.21)6 36.016 21.927 
Salzburg 20.008 10.785 9.210 
Steiermark 65.927 31.234 43.018 
Kärnten 8.019 23.303 18.825 
Krain 1.300 1.280 227 
Tirol (két árnyalat ker. p.) 62.736 9.988 9.372 
Vorarlberg 15.944 2.828 3.461 
Böhmen ... 26.450 223.932 162.289 
Mähren ' . . . — 17.901 78.260 35.283 
Schlesien 8.225 24.361 22.184 
Bukowina 3.089 5.978 1.084 

Összesen : 627.S80 .">28,3r>l 529.235 

Meg kell itt jegyezni először azt, ami különben is 
szembeszökő, hogy t. i. ebben a kimutatásban Galícia, 
Dalmácia, Isztria, Görz és Gradiska hiányzanak. Meg 
kell jegyezni másodszor azt, hogy a feltüntetett orszá-
gokban a nem német nemzetiségi szavazatok vagy nin-
csenek feltüntetve,1 vagy a két kereszténység-ellenes 
párt számarányaiba van befoglalva. 

i Például Wienben az itt feltüntetett szavazatok mellett 5694 
cseh szavazat is került az urnákba. 

Egyházi 
világ-
krónika. 
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Még azt is, mielőtt tovább mennénk, meg kell itt 
jegyezni, hogy ezt a statisztikai kimutatást a wieni 
keresztény szociális pártvezetőség a külföld számára 
készítette, abból a célból, hogy veresége a külföld katlio-
likusai szemében ne tűnjék föl oly kedvezőtlen színben, 
mint aminőben valóban van. Ez az oka valószínűleg 
annak is, hogy e statisztikai kimutatásba nem az egész 
osztrák császárság területe van fölvéve, mert, amint 
láttuk, Galícia stb. ki van hagyva. Ez utóbbiaknak 
hozzászámításával aligha lehetett, volna eldicsekedni 
azzal, hogy Ausztriában, minden vereség dacára, a ke-
resztény szociális-párt «weitaus die stärkste Partei 
geblieben». 

A fönti statisztikai adatok készítője azt, hogy a 
keresztény szociálisok a lezajlott választásokon 100.000, 
a szabadelvű nemzeti pártok pedig 90.000 szavazattal 
kevesebbet, a szociáldemokraták pedig csak 30.000 sza-
vazattal mutatnak föl többet az előbbi választás szava-
zatainak számarányánál, azzal magyarázza, hogy a sza-
vazástól való tartózkodás az utóbbi választásnál növe-
kedett. Ám legyen így. De még ebben az esetben is a 
keresztény szociálisok vesztesége a legnagyobb. Ez tény, 
melyen már nem lehet változtatni. 

Még nagyobb vereséget kell a keresztény szociálisok 
részén konstatálni, ha sorba vesszük az országokat, 
vagyis tartományokat s azt vizsgáljuk meg, a szavazatok 
számarányához képest hány képviselő esik egyik-másik 
pártra. 

Átlag véve a három pártcsoportosulást, a fönti kimu-
tatás szerint a német szabadelvű pártiak aránylag legkeve-
sebb szavazatot nyertek és mégis aránylag legtöbb mandá-
tumot kerítettek kezökbe, t. i. 96-ot, illetve a bécsi 8 mandá-
tummal együtt 104-et. A keresztény szociálisok, akiknek a 
fönti kimutatás szerint 170.000 az arányos többlete, csak 
76 mandátumhoz birtak jutni. A szociáldemokraták, kik 
60.000 szavazattal kerültek a szabadelvűek fölébe, a 
mandátum-nyerésben 44 mandátumot kapva 52, illetve 
60 mandátummal maradtak veszteségben. 

Summa summarum : Wienben és Ausztriában a 
nagy, illetve tetemes többségben levő keresztény szociá-
lisok és szociáldemokraták hátán a zsidókból és új-
pogányokból, vagyis a keresztény hittagadókból álló sza-
badelvűek kerültek föl túlsúlyba vagyis jutottak tete-
mesen több helyhez a parlamentben. 

Ennek illusztrálására álljanak itt még a következő 
számadatok: Wienben keresztény szociális szavazat volt 
39%, szociáldemokrata 41%, szabadelvű csak 8%. És 
mégis Wien 33 parlamenti képviselője között 9 szabad-
elvű és csak 4 keresztény szociális, a szociáldemokraták 
száma szintén aránytalan : 19. Egy német nemzeti-párti. 
Vorarlbergben parlamenti képviselő szabadelvű-párti 
ember lett 1500 szabadelvű városi szavazattal 2600 ke-
resztény szociális városi szavazat ellenében. Szinte ért-
hetetlen ! Valóság, bár absurdum. Stájerországban városi 
szavazatokra 11 reichsrati mandátum esik. Ebből 22.000 
szabadelvű szavazatra 5 mandátum, 31.000 szociál-
demokrata szavazatra 4, végűi 9000 keresztény szociális 
szavazatra csak 1 mandátum esik. Hol itt az arányos 
képviselet?! Karintiában falusi (der Landgemeinen) 
szavazatokból 21.000 szabadelvű szavazatra 7 mandátum, 
15.000 szociáldemokrata szavazatra csak 1 mandátum 
esik, 8000 keresztény szociális szavazatra egy sem, 

Teljesen igaza van az itt ismertetett statisztikai 
adatok összeállítójának ebben a következő súlyos 
következményű Ítéletben: «Es wird sonach niemand 
behaupten können, dasz der neue gewählte Reichsrat 
die Stimme des Volkes zum Ausdruck bringt». 

* 

L o n d o n . Az új király és királyné és az angol 
katholicizmus. Az e nyáron lefolyt fényes királykoronázás 
alkalmából a párisi «Univers» kiküldött tudósítójának 
alkalma nyílt több főpappal és előkelő angol katholikus 
férfiúval beszélgetni az angol nemzet két új koronás 
fejéről, György királyról és Mary királynéról. Bourne 
westminsteri érsek például a következőket mondotta a 
királyi személyiségekről : «Őfelsége György király és 
Mary királyné a róm. kath. egyház kiváló képviselői 
iránt érdeklődéssel és figyelemmel vannak eltelve. Soha 
az ő kormányzásuk előtt katholikus érsek vagy püspök 
meghívót nem kapott az udvar évi négy nagy hivatalos 
ebédjére. Ez évben engem első izben hívtak meg 
ilyen egyik hivatalos ebédre, ahol a király és a királyné 
kegyes figyelmök minden jelével igazán elhalmoztak. 
A király és királyné egyébiránt — így folytatja Bourne 
érsek — igen vallásos, igen buzgó lelkek, kik a vallás 
iránt igen nagy tisztelettel viseltetnek. Én minden alka-
lommal észrevettem és magamon tapasztaltam Őfelségéik-
nek azt az igyekezetét, hogy bebizonyítsák, mennyire 
szivükön fekszik nekik irántunk való vonzalmas érdeklő-
désűknek és tiszteletűknek kifejezése és tanúsítása». 

—y —la. 

T á j k é p e k - x . Rajzolja: Mester. 

Ü n n e p e i n k a s z o c i á l i s f e l f o g á s v i l á g á n á l . 
El szoktam tenni, megfelelő széljegyzetekkel, az érde-
mesebb és idővel nagyon is felhasználható füzeteket, 
lapokat, nyomtatványokat. Egész raktárom van be-
lőlük. 

Mennyire sajnálom, hogy nem őriztem meg azo-
kat, melyekben a mi szertelenül sok (?) ünnepein-
ket bántalmazták az egyházellenes lapok, iratok. 
A szociális gyűlések. A szabadgondolkodók és más 
vallásellenes összejövetelek. 

De élénk emlékezetemben van ám, hogy a mi 
ünnepeinket úgy állították oda, mint melyek a mun-
kások kárára, keresetének megcsonkítására valók, 
szent heverde napoknak gúnyolták éretlen viccelések 
közt. A dorbézolások és a papok butító napjainak. 

Nos, mi történik? 
Az az Egyház, melyet mozdíthatlan gúlának titu-

lálnak, az az egyház, melyről hirdetik, hogy korát 
megérteni nem tud ja . . . az az egyház.. . proprio 
motu . . . a szociális életet, a munkások viszonyait 
véve tekintetbe, mérlegelve az élet nehézségeit : köny-
nyiteni óhajt a hivek helyzetén, időszerű változáso-
kat rendel el az ünnepek beosztásában. 

És mi történik? 
Nagyon érdekes ennek a történésnek lélektani 

jelenségeit megfigyelni és elemezni. Mert azt mu-
tatja, mert arról tesz bizonyságot, hogy igenis: az 
«Egyház nagy lélekismerő». A vallás, a kath. egyház 
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mélységes harmóniában van az emberi lélekkel, 
annak természetével. Igazán jól mondotta a francia 
iró, hogy az ember lelke mintegy kereszténynek szü-
letik. És az egyház a szociális, társadalmi életnek is 
nagy ismerője, hatalmas segítője és alkalmazkodni 
tudó tényezője. Hogy azok az ősi intézmények nem 
ölletszerűek, nem hatalmi tényezőkből eredők; de 
élet és társadalmi felfogás és szükségletekből is. 

-K 
íme azok a szociálista orgánumok, amelyek az 

ünnepeket oly méltatlan bánásmódban részesítették, 
most egyszerre, hogy a pápa rendelete világgá ment . . . 
nagy ünneptisztelőkké válnak. 

Követelik, hogy az ünnepnapok, a veresbetűs 
napok sértetlenül megmaradjanak. Mert ők ekkor 
munkaszünetet akarnak tartani. És . . . követelik, hogy 
bár e napokon nem dolgoznak.. . , munkabérüket 
azonban csonkítlanul megkapják. 

Nem rossz ! 
Eszembe szökik itt egy államférfiúnak nyilatko-

zata, aki így szól : 
«Különböző fanok hirdetői és különösen a szo-

cialisták nagyon sok mindent, mint sötétséget, buta-
ságot, jogtalanságot, osztály-zsarnokságot támadnak, 
üldöznek, gúnyolnak. Meg kell vigyázni, hogy mihe-
lyest ezekből a szerintük eltörlendő, elpusztítandó 
előnyökből, jelenségekből, jogokból valamit letörhet-
n e k . . . , azonnal, kiváltságkép maguknak okkupálják 
és zsarnokok módjára a legszélsőségesebben kiak-
názzák». 

Tökéletesen igaz. Itt vannak az ünnepek. Ame-
lyeket ők a munkásnép bérének megrövidítéseként 
hirdettek és tüntettek föl. Most? Bezzeg, jó az ün-
nep. Jó a pihenés. Még a szent heverde napokra sem 
emlékeznek. I)e azért a munkabért követelik. Az 
ünnep dukál. Az ünnep szociális jog. És a fizetés: 
szociális kötelesség. 

Most elül, hallgat az a vád is, hogy az ünnep-
napok csak a dorbézolásra valók. Mintha annak, 
hogy valójában történnek dorbézolások, az egyház 
volna oka. Mintha az egyház magát az államot is, a 
nemzetet is, nem figyelmeztette volna számtalanszor 
a prevencióra, a megelőzés okosságára. Nem figyel-
meztette volna, hogy mi leszen eredménye annak a 
sok-sok ezer alkalomnak, melyet az állam jövedel-
mének szaporodásáért vasár- és ünnepnap mintegy 
odaönt a népnek. Mintegy lépvesszőnek helyez el 
minden város, minden község, minden országút, ut-
cáin és mentén. 

Úgylátszik a szociálistáknak külön privát logi-
kájuk van. Ezt a logikát talán a szabadgondolkodók 
elméletéből viszik át a gyakorlatba. Amikor csak 
arra parányi alkalom kínálkozik. 

* 

A szent atya rendelete nem okozott örömet a 
hivatalnokok, a tisztviselők körében sem. 

Miért ? 

Olvasóim nyomban kitalálhatják az okát. A hi-
vatalnok, a tisztviselő úgy örül a kalendárium veres 
betűinek, mini a tanuló az iskolai szünetnek. Egy 
kis — nagyon is elkelő — pihenés. Persze, sokan 
tudják, hogy a tisztviselő, hivatalnok urak nagy része 
mindent inkább felkeres ünnepkor, mint a templo-
mot. (Ennek részben az állam, meg a hivatal az oka.) 
Tehát a tulajdonképen való célt nem váltották ki az 
ünnepekből. 

És mégis most fájdalmasan, nagyon is érzéke-
nyen panaszkodnak, hogy a veresbetűs napok közül 
sok el fog tűnni a naptárból. És ők megérzik ezt. 
Kevesebb pihenő napjuk lesz, mikor családjuk kö-
rében tölthetnek egy kis időt. És nem hétről-hétre, 
napról-napra a dohos, rossz levegővel megtelt hiva-
talban. Azok a veresbetük, olt a naptárban, a mi 
biztatóink, mennycsillagaink valának. 

Jó magam ezt az érzelmi oldalt igyekeztem egy 
kis gondolati elemmel envhítgetni. 

— Lássák uraim — mondom — volt egy öreg 
papja a darai hitközségnek. Itt Szatmár vármegyé-
ben. Ötven esztendeig működött ott, egy rostban. De 
szomorúan tapasztalta, hogy hívei nem buzgók. Az 
ünnepnapokat megszegik. Templomból sokan hiá-
nyoznak. Az ötvenedik esztendőben megbetegedik az 
öreg pap, kit mint közönségesen Vince bácsinak ne-
veztek abban a kicsi világban. Már három hete, hogy 
nyögte az ágyat, mikor az esperese ellátogatott 
hozzája. 

Az Istenért Vince bácsi, miért nem ír? Már 
három hete, hogy nincs mise. A harangok sem szó-
lanak. Pedig ünnep is voll közbe! 

— Miér öcsém, miér' ? Ötven esztendeje, mindig 
kértem, könyörögtem ezeknek az embereknek : tart-
sák meg az ünnepnapot. Jöjjenek a templomba. Most 
három hét zokon esik nekik? Ácsingóznak a mise, 
meg a harangszó után. Jó okulás ez nekik. Csak 
hadd ácsingózzanak. Majd meglátom, ha felépülök, 
őszinte-e ez az ácsingolás. 

Hát az urak is élvezik, élvezték az ünnepnapo-
kat. De nem magáért az ünnep tartalmáért. Sokak-
nak talán eszébe se jutott, mi a kötelessége, épen 
azért, mert ünnep van. Most, hogy a veresbetüs na-
pok ritkulnak, hát még jobban ácsingóznak a szent 
napok után. Istentiszteletet, misét, harangozást em-
legetnek. Lehet, hogy országunkra való tekintettel a 
régi ünnepekből csak keveset fognak áttenni. Majd 
meglátom, megvigyázom megbecsiílik-e az ünnepe-
ket úgy, mint azt a hívőnek, a valódi kath. ember-
nek megülnie kell. 

-k 

Ki gondolna arra! Még a komédiások, a mutat-
ványos bódék tulajdonosai is aggodalommal és lever-
ten fogadják az ünnepnapok számának redukálását. 

— Nekünk nagy kárunk lett belőle. 
— Nekünk az ünnepnapokra olyan szükségünk 

van, akár a mindennapi kenyérre. 
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Lám-lám, ez is szociális kérdést érint. 
Beszéltem mesteremberekkel, kereskedőkkel, ipa-

ros segédekkel, sőt szolgákkal is. 
— Ühm — mondja egy béres. Már az ünnepe-

ket is bántják. A jó pápának nem hagytak békét 
azok az istentelenek. 

— És fáj a lelkem, hogy olyan jelenségekre is 
akadtam, ezt természetesen csak épen a nép-lélek, 
a tömeg lélektanát illetőleg írom ide, hogy 

— Úgy szerettem ezt a szent atyát, mint a saját 
apámat. Ilogy olyan egyszerű, olyan jó testvér. Hogy 
Velencébe is úgy ismerte, úgy kedvelte a szegény 
népet. Hát miért bántotta a mi ünnepeinket? Bizo-
nyosan ez az istentelen talián nép járt a nyakára. 

S mikor csendesítgettem, hogy 'iszen a szent 
atya gondolt ám minden más nemzetre, népre, or-
szágra. És különösen a magyar népre . . . és fölhívta 
a püspököket, a magyar főpásztorokat, hogy ott, hol 
a hivek, maga az ország érdeke kívánja, hogy az 
ünnepek azon a napon maradjanak, amelyiken ősi 
időktől voltak, hát úgy cselekedjenek; a nép sze-
mében örömköny csillogott. Arcukon pedig bizó mo-
soly játszadozott. . . Oh . . . nem lehet szemet húnyni 
e jelenségek előtt! 

* 

Hát uraim, ezek a jelenségek, ezek a szociális 
jelenségek nagyon tanúlságosak. 

A társadalmi rendet épen úgy, mint a hitélet 
rendjét nagyon, de nagyon meggondoltan lehet csak 
megbontani, sőt megváltoztatni is. Arról pedig, hogy 
a társadalom, a hitéleti élet romjain építhet valaki 
új szociális életet, új társadalmat — egyszer és min-
denkorra legyen le mindenki. 

Agyrém az. Semmi más. 
Íme egy kis, a szociális életből fakadt rend-

változás; minő bonyodalmat, minő gondolatokat, 
érzéseket vált ki. 

Ime, az élet jelenségei, érdekei, mint keresztezik 
egymást. 

A magyar ember szent szándékkal, célzattal és 
bizonyos képletes, összehasonlító értelemben szokja 
mondani : 

— Mindenkinek a jó Isten sem tehet eleget. 
Mindent megmagyaráz ez a szálló-ige. 
A földmíves esőt vár, mikor más érdekek tiszta, 

szép, derült időért epekednek. Es így az élet egész 
láncolatában nyomról-nyomra követhetjük az élet-
érdekek, a szociális helyzetek keresztezését. 

Az egyház ezen rendelkezésével csak azt akarta 
megmutatni, hogy korát ismeri. Hogy igenis, az egy-
ház nem merev gúla, mozdulatlan, mechánikus szer-
vezet. Első orgánum. Első lény. Aki gondolkodik 
érez, akar. Aki ismeri a népek lelkét. Aki nem szá-
razfa. Gyümölcstelen, terméketlen szikla. 

Az egész világ szociális helyzetét vette az egy-
ház mérvadóul. És az egész helyzetnek meglátása, 
megértése indította arra, hogy megtegye azt, amit tett. 

De mély bölcsességgel meghagyta a lehetőségét 
annak, hogy egyes országok, egyes nemzetek a ma-
guk egyéniségének, szociális helyzetének, a néplélek 
fölfogásának és érzésének természete szerint marad-
janak vagy rendezkedjenek be. 

A magyar püspöki kar bizonyára ismeri a ma-
gyar nemzet lelkét. És aszerint fog intézkedni. 

A s zen t - f e r enc rend i ek Nyitrán. Irta: Czeizel j , 
Gábor nyitrai nagyprépost. Nyitra, 1911. 175 1. 

Több van ebben a könyvben, mint amennyit a lom. 
címe mond. Érdekesen van benne összekombinálva 
a Nyitra város régi helyrajza. Mennyire különbözik az 
a város mostani berendezésétől ; mily más volt az haj-
danta, mikor még az alsóváros — egyike a mai csinosabb 
vidéki városainknak — úgyszólván nem létezett, mikor a 
Párutca nemesek lakta község volt (ma zsidó ghettó) s 
mikor még a Nyitra folyó is az ellenkező oldalon, a mai 
gőzmalom irányában folyt ! A szerző, mint a régi, a száza-
dok előtti Nyílra legalaposabb ismerője, oly kedvesen s 
oly szakszerűen megrajzolja ezt a régi képet, hogy tolla 
alatt a mai nyitrai embernek megszólal ott lába alatt 
minden kő, minden földdarab s elmondja : ahol ma ez 
a szép ház vagy ez az utca terjed, mi volt ott haj-
danában, tatárjáráskor, Kún László, Mátyás király, 
Rákóczi kurucainak stb. idejében. Az öreg vár ma is, 
mint régente, a püspök laka, egymaga mind látta ezt 
a sok változást, mely alalta, a mai alsóváros területén, 
végbement ; minden megváltozott körülölte, csak ő maradt 
a régi. Tatarozták, lalán át is építették, de úgy van 
ma is égbemeredő tornyával, mint ahogy Csák Máté ostro-
molta, Forgách Ferenc püspök idejében Pázmány láto-
gatta s ahogy Rákóczi hadvezére, Rédey lakta. 

Az érdekes helyrajzhoz csatlakozik aztán s azt mint-
egy megeleveníti egy jó darab történelem, általános nem-
zeti, vagy inkább helyi érdekű, amelynek oly alapos 
ismerője a könyvbuvár nagyprépost úr. S ezt különö-
sen kívánom kiemelni, mint oly vonást, melyben mi 
magyarok rendesen szűkölködni szoktunk. Egyik-másik 
sokszor jobban ismeri a távoli földet, várost s annak a 
nevezetességeit, mint a saját környezetét. Nincs ben-
nünk érdeklődés a saját lakóhelyünk iránt, talán azért, 
mert rendszerint az illető helybeli iskola se igen fektet 
súlyt a saját városa múltjára, nevezetes eseményeire és 
embereire, pedig ezáltal talán épen a mások által em-
legetett büszkeségeit hanyagolja el. Nincs bennünk a 
localpatriotizmusnak ez az ideális faja, mely elsősor-
ban a magáét becsüli meg. A szerző érdeme már csak 
azért is nagy, mert ezt az emlékezést ápolja polgár-
társaiban. S mindezt a szerző a nyitrai ferencrendiek 
kapcsán mondja el, akikkel müve két részre oszlik. 
Az egyik a régi, a régi Nyitra falain kívül (ma már na-
gyon is belül), az alsóvárosban álló, a másik az 162(5-
Oan Telegdy által a felsővárosba áttelepített kolostor 
története. Az előbbi rész, kellő adatok híján, soványabb; 
a másik beszédesebb. Az elsőben a «barál-malom»-ról 
szóló okmányolt részlet a legtartalmasabb, teli igen ér-
dekes s a régi életet, a régi társadalmi s jogi viszo-
nyainkat jellemző kultúrtörténeti vonatkozásokkal. 

A szerző jól megérlelt anyagot nyújt, egyike lévén 
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azon régi tudósainknak, akik nem a pillanatnyi sikerért, 
hanem a tudomány szeretetéből dolgoznak s csak akkor 
jelennek meg a könyvpiacon, midőn azt gondolják, hogy 
már értékeset mondhatnak. Különben a munkája sem 
volt könnyű. Csodálatos dolog ugyanis, hogy Nyitra, 
egyik legrégibb kultivált hazai területünk, igen szegény 
levéltári adatokban, nem azért, mintha nem lettek volna, 
hanem mivel különösen Csák Mátén kezdve, huszitákon 
folytatva, az ellenség mindannyiszor elpusztította archí-
vumát. Azért annyi adatnak az összeállítása is, mint 
amennyit e könyvben találunk, hosszú utánjárásnak és 
kutatásnak az eredménye. A szerző egyébiránt igen ügyes 
kombináló s éles itéletü férfiú is "egyúttal, jól tud olvasni 
az adatokban. Nagy a kegyelete a mult iránt. Műve kü-
lönben ismét egy fejezet a megírandó nyitraegyház-
megyei monográfiához, melyhez ujabban többen és töb-
ben hozzájárulnak adalékaikkal. d. 

* 

Dr. Friedrich Wagner : Das natürliche Sitleii-
{jcsetz nach der Lehre des hl. Thomas v. Acpiin. (Frei-
burg im Breisgau, Herder.) (Ii.) 

2. A természeti erkölcsi törvény tartalma. A termé-
szeti erkölcstörvény legfőbb, legáltalánosabb alapelve : 
tedd a jót és kerüld a rosszat. Mi a jó (bonum)? Jó az, 
amit mindnyájan óhajtanak, másszóval a jó az akarat 
megnyilvánulásának az oka, a törekvés központja, melyet 
célnak nevezünk. Bonum est quod omnia appetunt, hoc 
autem.. . bonum rationem finis importât (1, qu. 5. a. 4). 
Törekvéseink központja, amiért valamit cselekszünk, 
az mindig jó, a rosszat, mint rosszat az ember termé-
szeténél fogva nem akarhatja. 

Ezután a következő módon bizonyít : amily mérték-
ben tartoznak a bizonyítás alapelvei a tudományos 
(theoretikus) ész hatáskörébe, oly mértékben vannak a 
természeti erkölcstörvény legfőbb parancsai a gyakorlati 
ész alá rendelve; hasonlóképen, amint a lény (ens) az, 
amit először fog föl a gondolkodó értelem, úgy a jó 
indítja cselekvésre a gyakorlati értelmet. Sicut ens est 
primum, quod cadit in appreliensione simpliciter, ita 
bonum est primum, quod cadit in appreliensione prac-
ticae rationis, quae ordinatur ad opus. Mert : omne 
enim ágens agit propter finem, qui habet rationem 
boni, . . . et ideo primum princípium in ratione practica 
est, quod fundatur supra rationem boni. . . hoc est ergo 
primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum 
et prosequendum et malum vitandum (1, 2, qu. 94. a. 2). 
Vagyis az általános természeti erkölcstörvény erejénél 
fogva, amint minden teremtett lény természeti erejéhez 
mérten a neki megfelelő jóra törekszik, úgy az ember-
nek, mint értelmes lénynek, az erkölcsi jót kell akarnia, 
tennie. E törvény követeli, hogy az ember ésszerűen 
éljen, cum anima rationalis sit propria forma hominis, 
naturalis inclinatio inest cuilibet homini ad hoc, quod 
agat secundum rationem (1, 2, q. 94. a. 3), mert csak az 
cselekszik helyesen, aki követi az ész irányítását. 

Ha azonban a törvény ésszerű cselekedetet követel 
az embertől, úgy szükséges, hogy ne történjék cél nélkül 
e célszerű cselekvés, vagyis kell, hogy az ésszerű legyen 
célszerű : azaz kell lenni egy legfőbb célnak, amelyre 
az ésszerű, erkölcsös cselekvés irányul. A cél, amelyre 
minden lény törekszik a tökéletesedés, az embernél a 

boldogság (beatitudo), amely nem ideiglenes, hanem 
örök, végelemzésben Islen lényének szemlélése (visio 
essentiae Dei). Az ész föladata a cél elérésére szükséges 
eszközöket kiválogatni, rationis est ordinäre ad finem 
(1, 2, qu. 90. a. 1). A cél elérésére megfelelő eszközök 
az erkölcsi cselekvés, az erényes élet, agere secundum 
virtutem (1, 2, qu. 94. a. 3). 

Mi az erény? Bonus habitus operativus: állandó 
készség a jót akarni és tenni. Az erény kétféle : erkölcsi 
és értelmi. Az utóbbihoz tartoznak az ismeretszerző 
elmélet javai, termékei. Az előbbi a tulajdonképeni 
erkölcsi (morális) erény. Az erkölcsi erény : a szenve-
délyek megfékezése s a cselekedet helyes irányítása, 
azaz öntökéletesedés. Az erényre való hajlandóság az 
emberrel vele születik, de csak mint csira lakozik benne s 
csak gyakorlat által fejlődik ki. Megjegyzendő, hogy az 
erkölcsi erény különbözik az isteni erényektől (hit, re-
mény, szeretet), amelyek az erkölcsivel kapcsolatban 
Isten örök szemlélésére vezetnek (58). 

Szent Tamás bölcseleti módszerrel bizonyítja a 
természeti erkölcstörvény létezését, mégis már a törté-
nelem hajnalkorában leírva találjuk a Decalogusban, a 
Tízparancsolatban. Hogyan egyeztethető össze ez a két 
jelenség? A természeti erkölcstörvény az embernek 
Istenhez és felebarátjához való viszonyát állapítja meg; 
e törvény legelső, legáltalánosabb, melyet minden em-
ber természetes ésszel fölismer. Ugyanezt foglalja ma-
gában a Decalogus is. Praecepta Decalogi dantur de 
his, quae statim in promptu mens hominis suscipit 
(1, 2, qu. 100. a. 6). Decalogus felöleli az erkölcstörvényt, 
hogy kivétel nélkül mindenki számára könnyen hozzá-
férhető legyen, ezenkívül az erkölcstörvényhez csatolja 
a bölcsek elméje által észrevett másodfokú parancsokat 
(seil, illa, quae per diligentem inquisitionem sapientium 
inveniuntur rationi convenire 1, 2, qu. 100. a. 3). Lex 
vetus manifestabat praecepta legis naturae et super-
addebat quaedam propria praecepta (1, 2, qu. 98. a. 5). 
Isten szeretetét illetőleg : szent Tamás szerint van ter-
mészetes és természetfölötti Isten-szeretet. Az előbbire 
vonatkozólag, amily mértékben függ az emberi ész a 
legfőbb alapigazságoktól, oly módon van összekapcsolva 
az akarat a végcéllal, a boldogsággal. A legfőbb jó 
azonban Isten ; amiből következik, hogy természeti haj-
lamánál fogva az ember mindennél jobban szereti az 
Istent. Ilyen Isten-szeretet csak in statu naturae integrae 
volt meg. A természetfölötti Isten-szeretet (Charitas) 
még bensőbben csügg Istenen, mint a természetes, mert 
a természet szereti Istent, mint a természetes jó kez-
detét és végét, a Charitas pedig mintegy lelki barát 
lélekben egyesül Istennel (1, 2, qu. 109. a. 1). Ami a 
felebarát iránti parancsot illeti, mind a hét parancsról 
kimutatja szent Tamás, hogy ezek egyszersmind a ter-
mészeli törvényben is bent vannak. 

Az eddig említett törvényeken kívül találunk még 
más parancsokat is : a positiv emberi törvényeket és az 
új, vagy evangéliumi parancsokat. Az előbbieket a ter-
mészeti törvényből kell lehozni (per modurn conclu-
sionis, vagy per modum determiuationis) ; és csak 
annyiban van kötelező erejök, amennyiben a természeti 
törvénnyel megegyeznek, ellenkező esetben beáll a legis 
corruptio. Az evangéliumi törvény a Szcnt-Lélek Islen 
ajándéka, amely Krisztusban hívőknek jut osztályrészül. 



494 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Lex nova est principaliter ipsa gratia S. Spiritus, quae 
datur Christi fidelibus (1, 2, qu. 106. a. 1). Az új törvé-
nyek már nemcsak kötelességet rónak az emberre, 
hanem segítő erejök is van a végcél elérésében (82). 

3. A természeti erkölcsi törvény tulajdonságai: 
aj Teljesíthetősége. Az a tény, hogy a természeti törvény 
szerint való élet természetfölötti erények hiányában vég-
célhoz nem vezet, fölveti a kérdést, vájjon mennyire 
közelítheti meg az ember saját erejével az örök boldog-
ságot. A végcél teljesen elérhető, lia a törvényt minden 
téren be lehet tartani. Ez lehetséges volt in statu naturae 
integrae, de nem in statu naturae corruptae. Csak az 
isteni kegyelem segítő ereje szerzi meg számunkra az 
örök boldogságot. 

bj Egysége. Az erkölcsi törvény mindenkire egy és 
ugyanaz, kivétel nélkül mindenkire egyaránt kötelező. 
Mégis megeshetik, hogy egyesekre nem áll, t. i. azokra, 
qui liabent depravatam rationem ex passione, seu ex 
mala consuetudine, seu ex mala habitudine naturae (89). 

cj Állandósága. Az imént említettekből következik 
állandósága. Változónak csak annyiban lehet tekinteni, 
amennyiben valamit hozzáadunk (per modum additionis), 
kiegészítjük; vagy egyes másodfokú következményeket 
(per modum subtractionis) a körülményekhez képest 
megváltoztatunk: ami a törvény lényegét nem érinti. 
Van fölmentés, ha a törvény betűjéhez való ragaszkodás 
a törvényhozó szándékával ellentétben áll. (Isaac föl-
áldozása, Oseas házassága, ellenség meggyilkolása a 
háborúban.) Isten minden rend és törvény fölött áll. 

dj Kitörülhetetlensége. A természeti erkölcsi tör-
vényhez általános alapelvek és ezekből leszürődött 
másodfokú parancsok tartoznak. Ami az előbbieket 
illeti, a törvény állandóságából következik, hogy teljesen 
lehetetlen azokat az emberi természetből kitörülni, vagy 
hogy az ember ezek teljes tudatlanságában éljen, mert 
a jó és a rossz különbsége mélyen bele van vésve az 
emberi természetbe. Nem így áll a dolog a másodfokú 
parancsoknál, melyeket gyakran el lehet nyomni, vagy 
kiűzni az emberi természetből «a szenvedélyek befolyása, 
az értelem gyakorlati tévedései, a természettel ellentétes 
erkölcsök s megrögzött szokások következtében» (Gönz. 
III. 478). Propter malas persuasiones... pravas consue-
tudines et habitus corruptos (1, 2, qu. 94. a. 6.) (102). 

4. A természeti erkölcsi törvény szentesítése. E tör-
vény az isteni értelem alkotása, az isteni akaratnak 
megnyilvánulása, amely erkölcsi kötelességet ró az 
emberre. Az ember szabad akaratánál fogva teljesítheti, 
vagy kibújhat alóla. Isten tehát a szabad akaraton kívül 
az emberi természetbe oltotta a jóra való hajlandóságot 
is, mit a pozitív törvények is elősegítenek, mégis a rom-
lott emberi természet a rossz felé hajlik. Mi adott tehát 
jelentőségeta természeti törvény szentesítésének? A szen-
tesítés a jó jutalmazása s a rossz büntetése. A jutalom 
az emberi természetnek megfelelő jó, a büntetés ennek 
ellenkezője. Amint az erény, lelki nyugalom, belső meg-
nyugvás, teljes megelégedés e földön Isten ideiglenes 
jutalmának tekinthető, úgy a bűnös élet betegséget, 
bajt, szenvedést von maga után s valamint az erényes 
életű ember az isteni kegyelem folytán örök boldogság 
részesévé lesz, ennek megfelelően a végcéljáról meg-
feledkezőt Isten örök büntetéssel sújtja (120. 1.) 

Faragó János. 

Jz egyetemi tanrendből. 
(Előadások a hittudományi karon az 1911—12. tanév 

első felében.) 
Keresztény erkölcstudomány, rendszerben. Az ember 

végcélja, az erkölcsi világrend, az erkölcsi jó és rossz, 
a törvények, a lelkiismeret, cselekedetek, erények és 
bűnök általában. Hétfőn, szerdán és szombaton d. e. 
10—12-ig, kedden d. e. 9—11-ig. Breznay Béla dr. ny. 
r. tanár. I. sz. tanterem. Előadási nyelv latin és magyar. 

A keresztény létrend és életrend. Pénteken d. e. 
10 -11-ig. Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv 
magyar. 

Arab nyelvtan, szövegelemzéssel és tárgyi magya-
rázattal. Pénteken d. e. 11—12-ig, szerdán d. u. 2—3-ig 
és pénteken d. u. 3—4-ig. Kanyurszky György dr. ny. r. 
tanár. V. sz. tanterem. Előadási nyelv magyar. 

Szyr és chald nyelvtan, szövegelemzéssel és tárgyi 
magyarázattal. Szerdán d. e. 11—12-ig, d. u. 3—4-ig és 
pénteken d. u. 2—3-ig. Ugyanazon tanár. Ugyanott. Elő-
adási nyelv magyar. 

Az újszövetségi szentkönyvek irodalomtörténete 
(Introductio) általában és az evangéliumoké különösen. 
Kedden d. e. 10—11-ig és pénteken d. e. 9—10-ig. Székely 
István dr. ny. r. tanár. IV. sz. tanterem. Előadási nyelv 
latin. 

Bibliai magyarázatlan, különös tekintettel az új-
szövetségre. Hétfőn, szerdán és szombaton d. e. 9 —10-ig. 
Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv latin. 

Az evangéliumok válogatott részeinek magyarázata 
a görög szövegből. Hétfőn, pénteken és szombaton d. e. 
10— 11-ig, kedden d. e. 11—12-ig. Ugyanazon tanár. 
Ugyanott. Előadási nyelv latin és magyar. 

Gondolkodástan. Szerdán d. e. 10—11-ig és d. u. 
2—3-ig, továbbá szombaton d. e. 11—12-ig. Kiss János dr. 
ny. r. tanár. VI. sz. tanterem. Előadási nyelv latin. 

Lénytan. Hétfőn d. e. 11—12-ig és d. u. 3—4-ig, 
továbbá szerdán d. e. 11—12-ig. Ugyanazon tanár. VI. 
sz. tanterem. Előadási nyelv latin. 

Lélektan. Hétfőn d. u. 2—3-ig, továbbá kedden és 
pénteken d. e. 11—12-ig. Ugyanazon tanár. IV. sz. tan-
terem. Előadási nyelv magyar. 

A dogmatika első része. Naponkint, kedd és csü-
törtök kivételével, d. e. 8—10-ig. Dudek János dr. ny. 
r. tanár. III. sz. tanterem. Előadási nyelv latin. 

Az őskeresztény áldozat Ireneusig. (Dogmatörténeti 
részlet.) Kedden d. e. 8—9-ig. Ugyanazon tanár. Ugyanott. 
Előadási nyelv latin és magyar. 

Lelkipásztorkodástan. A szentségekről és szentel-
ményekről. Hétfőn, kedden és szerdán d. e. 8—9-ig. 
Mihályfi Ákos dr. ny. r. tanár. II. sz. tanterem. Előadási 
nyelv latin. 

Liturgika. Héttőn, kedden és szerdán d. e. 9—10-ig. 
Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv latin. 

Hitelemzéstan. Pénteken és szombaton d. e. 8—9-ig. 
Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv magyar. 

A papság és a szociális kérdés. Pénteken d. e. 
9—10-ig. Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv 
magyar. 

Egyházjog. Az egyházjog alapelvei. Egyházi alkot-
mányjog és közigazgatási jog, szerzetesek joga. Hétfőn, 
kedden és szerdán d. e. 10—12-ig, szombaton d. e. 
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9—11-ig. Hanuy Ferenc dr. ny. r. tanár. II. sz. tan-
terem. Előadási nyelv latin. 

A magyar királyok egyházi jogosítványai az Árpá-
dok alatt (1000—1301). Pénteken d. e. 10—11-ig. Ugyan-
azon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv magyar. 

Alaphittan. A kinyilatkoztatás elmélete s a keresz-
tény vallás hihető voltának bizonyítása. Hétfőn, kedden, 
szerdán, pénteken, szombaton d. e. 8—9-ig, kedden d. e. 
9—10-ig, szerdán d. e. 10—11-ig, hétlön és pénteken d. u. 
2—3-ig. Zubriczky Aladár dr. ny. r. tanár. IV. sz. tan-
terem. Előadási nyelv latin. 

Ókeresztény irodalomtörténet a IV. század görög 
szerzőiig bezárólag. Szombaton d. e. 9—lt-ig. Ugyan-
azon tanár. V. sz. tanterem. Előadási nyelv magyar. 

Egyháztörténelem Krisztus születésétől VII. Gergely 
pápáig. Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szomba-
ton d. e. 8—9-ig, hétfőn és pénteken d. e. 9—10 ig. 
Lukcsics József dr. ny. r. tanár. V. sz. tanterem. Elő-
adási nyelv latin. 

Magyar egyháztörténet a magyarok megtérésétől a 
mohácsi vészig, 973 1526-ig. Szerdán d. e. 9—10-ig. 
Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv magyar. 

Bevezetés a latin palaeographiába, gyakorlatokkal. 
Kedden d. e. 9—10-ig. Ugyanazon tanár. IV. sz. tan-
terem. Előadási nyelv magyar. 

Ószövetségi szentírástudomány. A zsidók vallási 
és politikai története, folytonos tekintettel a szomszédos 
keleti népekre; ezzel kapcsolatban az ószövetségi szent-
könyvek irodalom- és kánontörténete, szövegeik és for-
dításaik ismertetésével. Hétfőn és kedden d. e. 10—12-ig' 
és pénteken d. e. 10—11-ig. Kmoskó Mihály dr. ny. r. 
tanár. III. sz. tanterem. Előadási nyelv latin-magyar. 

Héber nyelvtan, fordítási és szövegelemzési gyakor-
latokkal. Hétfőn (1. u. 2—3-ig, pénteken d. e. 11—12-ig, 
szombaton d. u. 2—4-ig. Ugyanazon tanár. I. sz. tan-
terem. Előadási nyelv magyar. 

Egyházi szónoklattan. Szerdán d. u. 3—4-ig és 
pénteken d. e. 11—12-ig. Mihályfi Ákos dr. ny. r. tanár 
(ideiglenesen megbízva). II. sz. tanterem. Előadási nyelv 
magyar. 

Homiletikai szeminárium. Hétfőn d. u. 3—4-ig. 
Ugyanazon tanár. Ugyanott. Előadási nyelv magyar. 

Általános neveléstudomány. (I.) Hétfőn és szerdán 
d. u. 3—4-ig. Acsay Antal dr. megbízott előadó. I. sz. 
tanterem. Előadási nyelv magyar. 

Tanítás- és módszertan. Pénteken d. u. 3—4-ig, 
szombaton d. e. 11—12-ig. Ugyanazon tanár. II. sz. tan-
terem. Előadási nyelv magyar. 

Társadalmi erkölcstan. Szombaton d. u. 2—4-ig. 
Jehlicska Ferenc dr. magántanár. I. sz. tanterem. Elő-
adási nyelv latin-magyar. 

Előadást nem hirdetett : 
Trikál József dr. magántanár. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő Úr! Az «Alkotmány» szept. 
3-iki számában Miklóssy István budapesti főgimn. 
tanár «A jövő nemzedék» cimen cikket közölt, sta-
tisztikai adatokkal mutatva ki, a tanulóifjúság sorai-
ban mennyire predominanssá lesz a zsidó elem. 
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Rámutatott egyúttal arra is, hogy ebben a fejlődés-
ben a keresztény magyarnak az összes pozíciókról 
(orvos, úgyvéd, újságíró stb.) való lassú leszorítása 
foglaltatik, 

Módot is jelöl arra nézve, miként lehetne a tagad-
hatatlan bajon segíteni. Minthogy indítványa a dolog 
érdemét tekintve ugyanaz, mint amit a t. Szerkesztő 
úr tavaly a «Prohászka püspök nemzeti munka-
programmja» cimű tanulmánya végén a «Religio»-
ban ajánlott, de az embereket cselekvésre indítani 
nem tudta: engedje meg, hogy Miklóssy tanár indít-
ványát leközölhessem.1 Hátha végre valahol fogékony 
fülekre talál. Ilyenkor, a tanév elején, jó folyton 
ismételni ezt a bajt és a közeledő nemzeti veszede-
lemre figyelmeztetni az embereket. 

Szemlét tartván a középiskolák, az állatorvosi 
akadémia, az egyetem és a műegyetem ifjúságának 
arányszámai fölött, ezt mondja Miklóssy: «A tehetős 
magyar gazda, a jómódú iparos, általában az egy-
szerű magyar nép rá sem gondol arra, hogy fiait 
az övénél magasabb társadalmi pozícióba juttassa. 
Ugyanakkor azonban minden, Galíciából ránk szakadt 
falusi zsidó korcsmáros orvost, ügyvédet, mérnököt 
nevel fiából. Ebben a körülményben, ebben a tét-
len nemtörődömségben rejlik jórészt a keresztény 
magyar intelligencia állandó megfogyatkozásának 
szomorú oka. 

Ezen igen fontos körülmény megváltoztatására 
megkíséreljük az utat-módot rövidesen megjelölni. 

A legújabb hivatalos statisztikai kimutatások 
szerint a kis- és nagybirtokos-osztály gyermekei (bele-
értve a földmívesek és bérlők, tehát a mezőgazda-
sággal foglalkozó összes egyének gyermekeit is) a 
főiskolákon mindössze Í6 százalékkal vannak kép-
viselve. Holott hazánkban a mezőgazdasággal fog-
lalkozó, illetve a belőle élő egyének percentszáma 
04. Egészen nyilvánvaló tehát, hogy a keresztény 
lakosság zömét képező társadalmi osztályból még 
megközelítőleg sem kerül ki annyi intelligens, helye-
sebben magasabb képzettséggel biró, mint amennyi 
számarányának megfelelne. A zsidóság ellenben fő-
iskoláinkon pontosan hatszor nagyobb számaránnyal 
van képviselve, mint amilyen a zsidó lakosságot szám-
aránya szerint megilletné. 

Világosan áll hát a teendő előttünk. A keresz-
tény magyar intelligencia viszonyszámának megnöve-
lésére nem kellene egyebet tennünk, mint a lakos-
ságnak mezőgazdasággal foglalkozó részével az intel-
ligens pályákat valamelyes uton-módon megkedvel-
tetni, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó szülők 
gyermekeit a magasabb fokú iskolák felé terelni. 

A közhit szerint a keresztény magyar gazda-
osztály konzervativizmusa ellentáll a jelzett cél eléré-
sének. A mi meggyőződésünk szerint csupán a kellő 
fölvilágosítást, a kellő oktatást nélkülözi a keresztény 

1 Szívesen. Szerk. 

\ 
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magyar gazdaosztály.1 Szent meggyőződésünk, hogy 
a keresztény magyar nép szociális föllendítésén immár 
nagy buzgósággal működő papságunk és az ügy-
buzgó keresztény magyar tanítóság végtelen sokat 
tehetne e téren a magyar nép helyes oktatása révén. 
Tegyük föl, hogy egy-egy nagyobb faluból évente 
csak egy-egy értelmes, okos keresztény fiúcska láto-
gatná a pap, a tanító ajánlatára a középiskolát, majd 
később az egyetemet — mily óriási haladást, milyen 
előbbrejutást jelentene ez a körülmény a keresztény 
magyar társadalom számára. Határozottan állíthatjuk, 
hogy a jómódú falusi és kisvárosi emberek közt 
valóságos ujjongást, általános örömet és büszkeséget 
teremt az első diplomás fiatal ember. Az első siker 
rendszerint a próbálgatások és sikerek egész sorát 
vonja maga után. Papságunknak és derék keresztény 
tanítói karunknak kell a tehetősebb nép számára a 
kellő ösztönzést és kedvet megteremtenie. 

A keresztény magyar földmívelő népben van 
annyi szellemi és anyagi erő, hogy mindkettő föl-
használásával gyermekeit sokkal nagyobb számban 
küldje intelligens pályákra, mint azt a jelenben 
teszi. Csak a kellő ösztönzés, a kellő biztatás és 
helyenként az első siker kell e dolog nagyobbarányú 
megindításához. Sok száz, testben és lélekben friss, 
erős, szellemileg haladni és fejlődni tudó keresztény 
magyar ifjúval szaporodhatnék könnyű szerrel az 
intelligens keresztény magyar társadalom a föntebb 
körvonalozott irányítás mellett. Es ezzel a megiz-
mosodással biztosítani lehetne a jövő vezető osztály 
keresztény jellegét is.» 

Szeretném ezt azzal a konkrét tervvel meg-
toldani, melyet a Szerkesztő úr ajánlott, hogy min-
den középiskola mellett bizottságot kellene fölállí-
tani, mely a falusi lelkészek és tanítók által ajánlott 
s tanulni vágyó parasztfiúkat fölkarolná s föl az 
egyetemre is támogatná. Az egyetem székhelyén pedig 
szintén alakulhatna egy ilyren, ifjúságot pártoló bizott-
ság vagy egyesület. Arisztidesz. 

ganzen Abendmahlhandlung als einer Opferhandlung findet 
sich deutlich in der Didaché (c. 14), bei Ignatius und vor 
allem bei Justin (I. Apol. c. 65).» 

D. E g e r . Higyje el, a fáradt, kimerült idegzetnek az 
anyatermészetnél nincs jobb orvosa. A megszokott környe-
zettel való állandó érintkezés és a napi kötelességek tömege 
megvisel ; a természet, nem lévén benne semmi hamisság, 
hanem a valónak tiszta tükre, felüdít, megacéloz s új fára-
dalmakra képesít. Az idén, Mihályfi és Lukcsics barátaimmal, 
Svájc hegyei között kerestük föl a vierwaldstätti tónál. 
A csendes Brunnen bájos vidéke ja j de jól, kellemesen hat 
a fáradt emberre ! Fenséges Tátránk már kissé lármás ; itt 
ellenben a tó habjai csak egy-egy hajó kerekétől vagy a 
csónak lapátjaitól hangzanak s az emberek — hogy is mond-
jam — szociálisabbak. Hegyein meg a Teli Vilmos-monda 
emlékei beszédesek. Nincs svájci iskola, mely erre nem vo-
nulna évenkint. így neveli a svájci az ifjú nemzedéket — a 
hazafiságra. Ez a hazafiság is — közbe legyen mondva — 
mintha tartalmasabb volna ott külföldön, mint a mi keverék 
színű társadalmunkban. 

Sz. K o l a r ó c . Kedves a másodszori találkozásom önnel, 
fiatal barátom. Ismétlem, amit először mondtam. Az élet 
nehézségei s a velük járó küzdelmek soha meg ne ingassák. 
Hűség a hivatáshoz s az állásbeli kötelességek lelkiisme-
retes és buzgó teljesitése : ez az, ami boldogít pályánkon. 

J a n e i r ó n a k . Ön csak tréfál nemde, midőn «kezdő hal-
hatatlanjait» így oktat ja : «A modern iró egyik feladata ép 
abban rejlik, hogy tépje ki a jelzőket eddigi összefüggésük-
ből és ültesse az új területekre. Csak úgy tehetünk szert új 
világnézetre (miben? a stílusban?), ha nem habozunk a 
trombita hangjáról azt írni, hogy rozogán viola és a szivar-
füstről, hogy fülbemászó, hogy recsegő. A torony legyen mély 
és a kút magas. A rezeda délceg és a tábornok illatos...» 
Hát kérem ez a stílusbeli új «világnézet» még tréfának is 
szokatlan s nem is hiszem, hogy kezdőiből, ha ezt az új 
«világnézetet» követik, valaha halhatatlanok válnának addig, 
míg, mint egy régi, az ön slilusabeli dal mondja : míg a 
nyúlból nem lesz jáger s krinolinból liosentráger. 

E . K o l o z s v á r . Tetszik tudni, egy jó dolgozat fölér a 
legjobb jókívánattal. A Királyhágón túlra szakadva, juttasson 
kutatásaiból az öreg «Keligio»-nak is, jó barátja marad az 
mindig, mint minden tudós embernek. 

B. N a g y a t á d . Köszönöm. Derék dolog, ha a szegény 
ember így megembereli magát. A gazdagok fösvények. 

H e l y r e i g a z í t á s . A mult szám «Lex minimi» cikkében, 
a 474. lapon, a második hasáb első sorában Hering helyeit 
Ihering olvasandó. 

: C u p i d u s . S z a m o s u j v á r . Kérdésével forduljon a tlieo-
logiai fakultás dékánjához. 

K. K ö r m ö c b á n y a . A dolog már elpihent, nem célszerű 
azt újból bolygatni. 

P r o t e s t á n s E g y h á z i és I s k o l a i L a p n a k . B u d a p e s t . 
Érdekes nagyon, hogy már püspökszentelésük is van. Akkor 
bizonyára nemsokára a szentmisére is visszatérnek, hogy 
Baltazár Dezső, a fölszentelt püspök, ünnepies misét mond-
hasson. Kár is volt az elődöknek eltörölni a misét ; az ős-
kereszténységnek nyilvánvalóan lényeges tartozéka volt az, 
az összes meglevő források nagyon is hangos tanúsága sze-
rint. Harnack is bevallja (DG. I. 200. 1.) : «Die Auffassung der 

1 Nem nélkülözi, legalább számos helyen nem ; de mint 
a nagy magyar Alföld egyik népes helyén, hol erről eszmét 
cseréltem, hallottam, a magyar gazda e tekintetben nehezen 
kapacitálható, a fiaik se nagyon rajongnak a könyv után. De 
azért természetesen nem kellene fölhagyni a kapacitálással. 
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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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

71 tekintély tisztelete. m. 

A tekintély s a tekintély tisztelete a mondottak 
szerint ma sem avult el s bátran állíthatjuk, hogy 
az emberiség soha sem is lesz oly nagykorú, hogy 
valaha a tekintély elvét nélkülözhetné. Ha tehát né-
melyek szerint mégis a tekintélyek kora lejárt, an-
nak nem lehet más értelme, mint hogy a tekintély 
hordozóinak a mai kulturális fejlettség és a mai 
társadalmi berendezkedés mellett az elv érvényesíté-
sében más eljárást kell követniök, mint ahogy az a 
múltnak a mieinktől teljesen elütő viszonyai között 
lehetséges s egyúttal szükséges is volt. 

Nem a tekintélyek kora járt le, egyáltalán nem; 
hanem lejárt a születési kiváltság, mint egymagában 
tekintélyt adó tényező s lejárt a tekintély nyers s 
erőszakos kezelésének a lehetősége. A kor haladtá-
val, hogy úgy mondjam, demokratizálódott a tekin-
tély is. Más egyéni kvalitásokat kívánunk ma a te-
kintély polcán s más módját a tekintély gyakorlá-
sának, mint egykoron a rendi társadalomban. Akkor 
arra, hogy valaki álláshoz jusson s a társadalmi elő-
jogok részese legyen, elég volt hozzátartozni a kivált-
ságos osztályhoz. Az állás, a rang maga adott tekin-
télyt az egyénnek s nem megfordítva. Abban az 
időben a jogok sokszor nem jártak szoros kötelessé-
gekkel s viszont a kötelességek a jogokkal, amint 
azt a «misera plebs contribuens» kifejezés jelzi. Ez 
a fölfogás alkalmas volt arra, hogy idővel az ilyen 
alapra támasztott tekintély elveszítse minden erkölcsi 
értékét s csak mint egyszerű ököljog, csak mint a 
vagyonilag erősebbek joga jelentkezzék az emberek 
szemeiben. 

Talán épen ebből a szempontból élte magát túl 
legjobban a középkor, a népvándorlás szülte feudá-
lis viszonyok eme sok erénnyel díszített, de tagad-
hatatlanul sok bűnnel is terhelt kora s szinte a ter-
mészetszerű szükségesség s a józan emberi ész ere-
jével maga tolta előre az egyéniség értékének el-
ismerését. Csak a nyers tömegek alacsony kulturai 
foka s az emberi gyarlóság érteti meg velünk azt, 
hogv7 «az Istentől való hatalom» igaz tana a tekin-
tély viselőiben az állami, de jó részben az egyházi 
téren is annyira elfajulhatott, hogy sokan közülök a 

hatalmat végre is magukért, hiuságukért s nem a nép 
javáért létezőnek tekintették, mintha— Madách szerint 
— csakugyan «milliók egyért» s nem egy a milliókért 
léteznék a földön. Személyüket «szentnek és sérthe-
tetlennek» neveztették, amely pedig sokszor minden 
volt, csak szent nem s a cím egyiknek-másiknak 
épen csak köpönyegül szolgált minden bűn és go-
noszság szabad elkövetésére, a nép kizsákmányolá-
sára, a romlottság terjesztésére. Aki pl. a nagy 
francia forradalmat s iszonyatosságait akarja telje-
sen megérteni, vegye csak fontolóra az utolsó francia 
királyok nagy bűneit a végre béklyóit szenvedélye-
sen széttörő nemzet ellen ; vagy aki pl. a rohamosan 
elterjedt reformációt a XVI. században emberi okai-
ban kutatja, ne feledje ki a világi uraságokká s vá-
lasztófejedelmekké emelkedett német püspököket 
sem, akik közül egyik-másik többet törődött vadász-
ebeivel s udvari kényelmével, mint híveivel. Az ilyen 
tekintélyek nem képviselik a jóságos Istent, a mind-
nyájunk közös atyját; hanem egyenesen meghami-
sítják az Isten akaratát s Krisztus határozott paran-
csát: aki nagyobb közületek, legyen mint a kisebb 
(Luk. 22, 26.). 

Az egyház különben kezdettől fogva hirdette a 
demokratikus elvet s az egyéniség értékére fektette 
a súlyt. V. Coelestin, a pásztorfiú, pápa lett s püs-
pökei között nem voltak ritkák a Bakóczok, a 
jobbágyfiúk sem. De a társadalmi berendezkedés 
legtöbbször illuzóriussá tette a szép elvet. 

Az ilyen elfajult tekintélyek kora járt le s viszont a 
tekintély közelebb jutott természetes rendeltetésé-
hez és erkölcsi értékeléséhez. Ma már odafejlődtek 
a viszonyok, hogy nagyban és egészben a tekintély 
viselőinek is érezniök kell, mikép az állásukkal járó 
igaz tiszteletnek csak akkor lehetnek részesei, ha azt 
megérdemlik ; ha egyéni sulyuk megúti az állás mél-
tóságát s lia a rájok bízott hatalmat, nem mint valami 
magántulajdont, önjavukra, hanem mint erkölcsi ér-
téket a köz érdekében kezelik. Szóval a társadalmi 
fejlődés mai fokán a régi egyházjogi «dignus» betú 
szerint kezd valóvá válni az életben is. 

És ennek a változásnak, ennek a fejlődésnek a 
tekintélyek igaz értékelése körül csak örülnünk lehet. 
Amint ugyanis a vak engedelmesség nem erény, 
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nem «rationabile obsequium» ; úgy bizonyos embe-
rek mondva csinált istenítése sem a földi vezető 
állások iránt tartozó kötelesség, kivált ha egész sú-
lyuk abban van, hogy milyen bölcsőben születtek! 
Nekem jobban imponál az a mai salzburgi érsek, ki az 
utca során a többi ember közt lakik és papjaival, hívei-
vel, templomaival meg iskoláival törődik, mint az az 
egykori, aki a most látványosság számba menő magas 
fellegvárban lakott s a népiskolák, tehát a népmíve-
lés helyett nimfa-szobrokkal meg mindenféle görög 
istennőkkel megrakott közkertekre fordította az egy-
ház pénzét. Földesúr volt, de nem püspök. 

Ma is van tehát tekintély s az őt megillető tisz-
teletet is megkapja, de csak úgy, ha a tekintélynek 
van erkölcsi tartalma. A mi igényeink nagyon meg-
nőttek a tekintély viselőivel szemben, amennyiben 
nem annyira a külső fényt s nem csupán magát az 
állást nézzük, hanem egyben birtokosának egyéni ér-
tékét is mérlegeljük. A kettő immár összenőtt a mi 
szemeinkben s az elsőt a második nélkül csak fele-
értékünek tartjuk. Ma is van tisztelete a tudósnak, a 
tanárnak, az alispánnak, a miniszternek, a püspök-
nek, a plébánosnak, a világi és egyházi elüljárónak, de 
csak úgy, ha megfelel nevének. 

Midőn azonban a tekintélyek iránt nyilatkozó 
általános korhangulatot festem, egyben nem zár-
kózhatom el attól a sajnos köztapasztalattól sem, 
hogy nálunk magyaroknál ez a tisztelet egyrészt nem 
érte még el se a bensőségnek, se az őszinteségnek 
azt a fokát, aminőt más nyugati nemzeteknél a 
köztekintélyek iránt tapasztalhatunk; másrészt, hogy 
köz- és magánéletünkben még nagyon sokszor 
találkozunk az ú. n. külső tiszteletadásnak azzal a 
nemével, ami merő tiszta önzés s rendesen csak 
annak jár ki, akitől az illető valamely érdekének 
előmozdítását reméli. Akitől remél valamit. Úgy is 
mondhatnám, hogy nálunk aránylag gyenge lábon 
áll a tekintély-tisztelet; nem azért, mintha nálunk, 
kis nemzetnél, csakugyan lejárt volna már a tekintélyek 
kora, hanem inkább azért, mivel ez azelőtt a múltban 
is csak így volt. Hol emlegetik nálunk annyiszor a köz-
és magánéletben vagy a sajtóban kiváló tudósain-
kat, államférfiainkat, íróinkat, püspökeinket stb., mint 
ahogy ezt más nemzeteknél halljuk ? Nálunk a szük 
látókörű pártpolitikai és felekezeti szempontok s 
érdekek befolyásolják a közvéleményt; mi általános 
mértéket a megbecsülésben alig ismerünk s inkább 
megszólunk mindenkit, ha nem a táborunkhoz tar-
tozik, semhogy elismernők kiválóságát. 

Mi lehel ennek a ferde gondolkozásnak az oka ? 
Mivel meggyőződésem szerint valamely nép kul-

turális foka a tekintélyek tiszteletében nyilatkozik 
meg, ezzel a fogyatkozásunkkal érdemesnek látom 
részletesebben foglalkozni. 

A tekintély erkölcsi érték, mely a közfelfogás 
szerint magáért tiszteletreméltó. Ahol tehát nincs 
meg ez a tisztelet a kellő mértékben, ott vagy hiány-

zanak a tiszteletreméltó tekintélyek, vagy az embe-
rek még nem elég műveltek arra, hogy megbecsül-
jék az ilyen magasabb értékeket, avagy esetleg a 
történeti fejlemények hatnak bénítólag az emberek 
kulturailag kialakult emez erkölcsi érzékének a meg-
nyilatkozására. 

Nálunk az utóbbi körülmény szolgál magyará-
zatul. 

A mi sajátszerű történeti fejlődésünknek úgy 
nemzeti egyéniségünk, mint tisztelet-tudásunk kiala-
kulására hatalmas befolyása volt. Négyszáz éve, 
hogy európai testvértelen helyzetünk a Habsburg-
dinasztia alatt Ausztriával hozott kényszerű szövet-
ségbe. Azóta nincsenek nemzeti királyaink s maga 
a szövetség az egész idő alatt a kölcsönös féltékeny-
kedés és bizalmatlanság, sőt kölcsönös támadások 
állandó forrása. Ez a kedvezőtlen helyzet az állami 
tekintély legfőbb képviselője iránt sem neveitea tisz-
teletet, sőt a gyakori forradalmak szinte elszoktattak 
nemcsak ennek, hanem minden más tekintélynek a 
tiszteletétől is. Az idei szünidő alatt a bódeni tó 
partján fekvő s a bádeni nagyhercegséghez tartozó 
(az 1414-ki egyetemes zsinatáról nevezetes) Kon-
stancba vetődtem. A város töméntelen zászlóval volt 
földíszítve, aminek oka után tudakozódván, megtud-
tam, hogy a fejedelemnek születésnapja van. Ilyet 
nálunk még soha sem láttam ; az ünneplésben meg-
nyilatkozó hasonló bensőséget s melegséget soha 
nem tapasztaltam, amint egyáltalán a nemzeti önérze-
tet, a patriotizmust, mindenütt mélyebbnek, általá-
nosabbnak találtam, mint idehaza. 

Mi állami életünkben csak szidni tanultuk az 
osztrákot, politikai életünk pedig a meddő közjogi viták 
állandó színhelye; ez a hangulat állandó megméte-
lyezője annak a forrásnak, melyből a tekintélyek 
tisztelete fakad. E tekintetben szinte állandó elneve-
lés alatt állunk s nincs is remény, hogy valaha ettől 
az állapottól szabaduljunk. 

Nyughatatlanság és izgatottság jellemzi állami 
életünket s ezt nem ellensúlyozzák, hanem még ve-
télkedve nevelik társadalmi életünk egyéb kedvezőt-
len körülményei : a sok nyelvre, a sok nemzetiségre 
és a sok vallásra való szakadozottságunk. Kicsiny 
nemzetnek ennél nem lehet nagyobb baja, miután 
az egységes nagy nemzeti együttérzés helyett, mint 
a nagy kulturnemzeteknél, ebből támadnak az apró 
érdekkörök kicsinyes s egymást emésztő érzései, a 
kölcsönös lenézés, a féltékenykedés, az irigység s 
ennek természetes folyományaként: az egymás meg 
nem hecsülése. 

Ki csodálkozhatnék tehát azon, hogy nálunk ke-
vésbbé ismerik a más nemzeteknél nagyban jelent-
kező tekintélytiszteletet, sőt azon lehet csodálkozni, 
hogy annyi is van belőle, mint amennyi tényleg 
található. Klasszikus példája a mi értékeléseinknek a 
minapi Apponyi-eset, Apponyi Albert gróf jogi tanár-
sága. Ha Apponyi Albert valamely nagy kulturnem-
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zct fia, nemcsak hogy nem ütik el kicsinyes ürügyek 
alatt a jogi fakultás által fölkínált tanári kathedrá-
tól; hanem a kormány, megbecsülvén nagy talentu-
mát s ezáltal másokat is a nagy tehetségek elisme-
résére tanítván, maga állit neki kathedrát, hogy a 
nemzet ifjúsága javára kamatoztassa nagy szellemi 
kincseit. Ha mi még egy Apponyi Albert világszerte 
megcsodált tehetségét sem tudjuk megbecsülni (két 
év előtt is orvosi fakultásunk, mint kultuszminisz-
tert, egy párisi orvos-tanár indítványára választotta 
díszdoktorrá), akkor nálunk csakugyan nagyon ala-
csony lábon állhat az egyéni kiválóságok tisztelete; 
amiből magyarázható, hogy kedvezőtlenek lévén ná-
lunk az összes körülmények, ebben a fojtott levegő-
ben nem is igen fejlődhetnek a tehetségek, nem is 
igen emelkedhetik a mi kultúránk, legföllebb holmi 
külsőségekben, mert az igazi kultúrát rendszerint 
csak az Istenadta s a kedvező társadalmi körülmé-
nyek által fejlesztett tehetségek viszik előbbre. Hogy 
mennyire sivárak a mi kulturális állapotaink, leg-
kirivóbban mutatkozik egy-egy egyetemi kathedra 
megüresedésekor ; a rendes viszonyok között olyan-
kor csak válogatni kellene a közismert s irodalmi-
lag állandóan tevékeny tudósok között s ehelyett 
rendszerint meg kell elégedni az épen előbukkanó, 
többé-kevésbbé értékes középszerűségekkel. 

Áldatlanok a mi közviszonyaink arra, hogy ná-
lunk igazi tekintélyek és a tekintélyek igazi tiszte-
lete kifejlődhessék. Az egyéni értékelésen alapuló 
emelkedés helyett a protekció nyavalája uralkodik 
s a középkor képe nálunk csak annyiban változott 
meg, amennyiben az egykori születési kiváltságot a 
protegáltak tolakodó hada váltotta föl. Csöbörből 
vederbe kerültünk. Innen a társadalmi szimptoma, 
hogy nálunk egyrészt sok ember nincs a maga he-
lyén, másrészt, hogy másnak látszik, mint ami va-
lóban. 

Hogy ez a szomorú középkori helyzet igazán 
újkorivá, az egyéni értékeket nevelő s az egyéni ér-
tékeket tisztelő helyzetté változhassék, ahhoz az a 
lehetetlen föltétel volna szükséges, hogy különben 
is kicsiny nemzetünk nyelvileg és vallásilag egysé-
gessé legyen ; hogy amennyit egy más állammal való 
kényszerű szövetségünk bénít rajtunk, a belső erők 
egyesítése valahogy ellensúlyozza s a nemzetet ön-
magában életképessé és haladóvá tegye. Ez a föltétel 
azonban csak egy valósíthatatlan álom s így szinte 
fatalisztikusan le kell mondanunk arról, hogy ná-
lunk a tekintélyek tisztelete valaha olyan legyen, 
mint más előhaladottabb s kedvezőbb viszonyok kö-
zött élő nemzeteknél. 

De ne mondjunk le még se, a csüggedés nem 
keresztény erény. Minden körülmény között úgy 
ahogy érvényesülhet az erős akarat, csak ne ámít-
suk magunkat s legyünk tisztában a való helyzettel. 
Kulturánk hátrább áll más nyugoti nemzetekénél, 
aminek oka a fönnebb vázolt s a tehetségek fejlő-

désére sorvasztólag ható külső s belső körülmények. 
Kevés ember tanul nálunk komolyan, kevesen sze-
retik a tudományt magáért. Nincs, ami erre ösztö-
nözze az embereket ; a figyelmet rendszerint a napi 
apró érdekek körül folyó áldatlan küzdelem foglalja 
le s lia kell, a stréberség pótolja a tisztességes mun-
kát. Ezen csak az erős lelkűek segíthetnek, lia di-
vatba hozzák az erkölcsi ideálok tiszteletét, anyagi 
lemondás árán is. 

S itt egy testvéri szóm volna a nemzet többsé-
gét képező katholikusokhoz, nevezetesen a katho-
likus papsághoz. Legyenek ők úttörői az új irány-
nak, legyenek ők az egyéni értékek nevelésének és 
ezzel a tekintély tiszteletének lelkes előmozdítói. 

Ahogy most vagyunk s ahová a történeti fejlő-
dés folyamán jutottunk, sok-sok körülmény vet köz-
tünk gátat az ideális törekvéseknek. A sok fényes 
állás, a sok méltóság, cím és megkülönböztetés sok-
szor szinte természetszerűleg olyan törtetésekre izgatja 
a gyarló embert, melyek amint idegenek az anyagit 
alább becsülő tiszta szellemi törekvésektől, úgy 
könnyen a lelkek meghasonlásával járó irigységet, 
megoszlást, lehangoltságot keltenek sorainkban, azt a 
fölösleges lelki harcot, melyről szintén el lehet mon-
dani, hogy: inter arma silent niusae. 

Addig is, míg majd a haladó idő s a jobb be-
látás sok fölösleges történeti toldalékot fog lenyesni 
a mi egyházi életünk fejlődésének út járól : önerőnk-
ből óvjuk magunkat az effélék káros befolyásától s 
a : sursum corda! meg a «Dominus pars haereditatis 
meae» elvek után indulva, oda törekedjünk, hogy 
minél több egyéni értéken alapuló kiválóság, tekin-
tély s a tekintélyek minél őszintébb tisztelete gyara-
podjék sorainkban. 

Be kell ugyanis vallanunk, hogy mi köztünk is 
a kívánatosnál több esetben inkább az állás emeli 
az egyént, mint ahányszor az egyéni nagyság diszíti az 
állást s meg kell vallanunk azt is, hogy a tekintélyek 
igaz tisztelete, említett közös nemzeti vonásként, so-
rainkban is nagyon megfogyatkozott. Talán külsőleg 
elég hajlongást látunk, talán szemtől-szembe meg-
tartjuk egymás irányában s a felsőbbséggel szemben 
a konvencionális formákat ; de aki meg szokta 
figyelni az embereket, észreveszi, hogy bizony e te-
kintetben sem állunk messze az írás szavától: ez a 
nép ajakkal dicsér engem, de szive idegen tőlem. 

A tisztelettudásra már a szemináriumokban kell 
nevelni a növendékeket, bár nem egészen bizonyos, 
hogy nevelés-e az, amit mai szemináriumaink nö-
vendékeiknek rendszerint nyújtanak. Ezzel a pro-
blémával azonban most nem kívánok foglalkozni, 
csak azt gondolnám kívánatosnak, lia legalább a pap-
ság tagjai, mint ugyanannak a hivatásnak a sor-
sosai, komolyan és őszintén megbecsülnék egymást ; 
hogy ne történjék meg az, hogy egyik-másik a vilá-
giak előtt valóságos sportot űzzön paptársai megcsú-
folásából, vagy hogy a fiatalabb paptárs röstelkedjék 
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tisztességesen kalapot emelni öregebb társa előtt. Nem-
csak hogy rossz példát adunk ezzel a világiaknak s 
részben okai vagyunk annak, hogy nálunk senkinek 
és semminek nincs tisztelete ; hanem arról is meg-
feledkezünk, hogy a világ nem tisztelhet bennünket, 
ha mi magunk sem tiszteljük egymást s egymásban 
a fontos hivatást. 

Sapienti sat! Nem tartottam fölöslegesnek épen 
napjainkban a tekintélyről egy-két eszmét cserélni; 
hátha szavaim másokat is hasonló megfontolásra 
indítanak s ezáltal a tekintély tiszteletének emelésé-
hez valamivel hozzájárulnak. A katholicizmus nagy-
korúságra nevelte a nemzeteket, de nevelő ereje mindig 
a tekintély tiszteletében rejlett. Dudek. 

Hofbauer szent \elemen élete. 
(XXVI.) 

B e f e j e z é s . 
Hátra van még a Szentírásnak az a mondása, 

mely bennünket arra figyelmeztetett, hogy szentünk-
ről halálának leírása után is még valamit elmond-
junk. 

A Bölcsesség Könyvének ezt a figyelmeztető 
helyét a nem főpapi hitvallókról (Confessorum non 
Pontificum) szóló napi zsolozsma kilencedik órájá-
ban így olvassuk : «Az igaz embert Isten egyenes 
utakon vezeté, és megmutatá neki az Isten országát 
és megadá neki a szentek tudományát: tiszteletet 
szerzett neki küzdelmeiben és kiegészíté, befej ezé 
az ő munkáit.» 

Ha végigolvassuk ezt az isteni nyilatkozatot, ki-
tűnik, hogy ennek minden mondása Hofbauer szent 
Kelemen atya életében csattanósan megvalósult. 
Ő, amint gyermekkorában rálépett az isteni hiva-
tás útjára, soha többé ahhoz hűtlen nem lett. Isten 
feltárta az ő lelke előtt Isten országának minden 
ügyes-bajos dolgát s azok megértésére megadta 
neki a szentek fensőbb tudományát. Küzdelmeiből 
mindig tiszteletének emelkedésével vezette ki őt és 
halála után teljes sikerre juttatta azt, amiért a szent 
férfi egész életén át fáradozott: a legszentebb Meg-
váltóról nevezett szerzetnek, ennek a papi kongre-
gációnak Alpeseken innen s különösen, a hol a joze-
finizmus miatt lehetetlennek látszott, Ausztriában 
való megalapítását. 

Szóval, maga az Isten tetőzte be szentünk rend-
alapító munkáját! Ezt kell még feltüntetnünk: hogyan 
történt ? Ez van itt még hátra. A boldoggá- és szentté-
avatás más tájékhoz tartozó dolgok. 

Elbeszélésünk fonalán fentebb odáig jutottunk 
el, hogy szentünk meghalt anélkül, hogy amiért egész 
életén át küzdött, Liguori szent Alfonz szerzetes-rend-
jét Ausztriába császári törvény befogadta volna. 
Meghalt Hofbauer atya ott és úgy, ahol és ahogy 
ott neki tilos volt élnie, kongregációjával egyetemben. 

Láttuk azt is, mekkora bűnbánat szállta meg 
Ferenc császár lelkét, midőn előtte a szentünk ellen 

elkövetett zaklatások és üldözések Isten ellen való 
irányultsága Rómában, a pápa felvilágosításának 
hatása alatt teljes nagyságában feltárult. Már akkor, 
amint szintén láttuk, megvillant az engesztelés gon-
dolata agyában. Már akkor eltökélte magában, hogy 
Hofbauer atyának elégtételt szolgáltat s rendjét Bécs-
ben és Ausztriában otthonosítja. Bizottságot is kül-
dött ki a dolog nyélbeütésére. A bizottság mind-
három tagja kész volt a szent férfiú kérésének telje-
sítésére s a dologból Hofbauer atya halála előtt 
mégse lett semmi: császári engedelem sehogysem 
tudott megjelenni,1 az történt, amit Hofbauer atya 
látnoki lelke előrelátott és számtalanszor hirdetett: 
nem lett semmi a dologból — az ő életében — 
s csak halála után fordult meg a kocka. 

Vájjon hol van ennek a késésnek a nyitja? 
Nemcsak abban rejlik, mert a jozefinizmusnak nehe-
zére esett a múltjával való szakítás, hanem főleg 
azért, hogy Isten igazat adjon a szentek tudományá-
nak, a szentek pszichológiájának két dologban : me-
lyeknek egyike az, hogy amit egy kétségtelenül szent 
ember előre megmond, annak úgy kell beválnia, 
ahogy mondva volt ; másika pedig az, hogy — nincs 
nagyobb hatalom a világon a lelkiismeretnél. 

Hofbauer szent Kelemen atya az isteni Gond-
viselés rendeleteiben olvasva, előre megmondta, hogy 
neki előbb meg kell halnia, csak akkor lesz valami 
a kongregációból ; mert akkor ő Istennél többet fog 
tehetni, mint most az életben tehet. Ennek a vilá-
gos jóslatnak be kellett teljesednie, mert különben 
az tünt ki, hogy ő, az istenes szent férfiú, nem igazi 
szent embere az Istennek, hanem nagyralátó szé-
delgő és világcsaló. Hogy pedig Hofbauer atya halála 
után a mennyekből csakugyan sokkal többet tehetett 
rendje érdekében, mutatja az, hogy a császári udvar-
ban azt a két lelket, kik Hofbauer atya ügyében 
Isten előtt legérzékenyebb oldalukon voltak érde-
kelve, Ferenc császárt és az ő gyóntató lelkiatyját, 
Darnantot, Hofbauer atya halála után oly ember-
fölötti lázas vágy szállta meg, Hofbauer atya rendjé-
nek ügyében, hogy az emberfölötti ösztönzésből fakadt 
vágynak ellenállni nem birtak s a dolgot nem halo-
gathatták tovább lelkiismeretük súlyos megsértése 
nélkül. Darnant és a császár hajtották végre Hofbauer 
atya leghőbb kívánságát. 0 általuk tetőzte be Isten 
Hofbauer atya életének azt a nagy munkáját, mely 
Liguori szent Alfonz szerzetének, a jozefinizmus 
apostoli legyűrésével, főleg Bécsben és Ausztriában 
való meggyökereztetésére irányult. 

1 Sőt már szentünk hivei körében is a megoszlás és le-
mondás jelei kezdtek mutatkozni. Zunächst wollte fast eine 
Verwirrung entstehen. Man wagte kaum mehr eine Verwirk-
lichung des Kongregationsplanes zu hoffen. Aber die be-
gonnene Tätigkeit war zu segensreich, als dass man sie 
ganz fallen lassen wollte. So dachte man ein Mittelding zu 
schaffen und eine Kongregation nacli Art der Oratorianer 
des heiligen Philipp von Neri zu gründen.» (Innerkofler, 
820. 1.) 



22. szám. RELIGIO 501 11 

De hogyan történt meg ez, azt lássuk még igen 
röviden. 

Mikor Darnant, a császár gyóntatója, Hofbauer 
atya halála után látta, hogy a szent férfiú által szer-
zete számára nevelt és gyűjtögetett ifjú sereg gyüle-
kezni igyekszik, de a szétszóródás veszedelmének 
van kitéve, a császár tudtával és beleegyezésével a 
császári palotába, a maga lakásába hivta meg őket 
gyülekezésre.1 Itt megtudva azt, hogy körülbelül har-
minc ifjú kíván Hofbauer atya szerzetébe belépni, 
új kérvényt intézett a lelkiismeretében szintén szo-
rongatott császárhoz, Hofbauer szerzetének engedé-
lyezése, sőt most már egyenesen császári szervezése 
iránt. Március 15-én halt meg Hofbauer atya s ápril 
30-án már kész volt a császár saját kezével írt ren-
delete Hohenwart gróf érsekhez : «Azt akarom, hogy 
a szent (sic) Megváltóról nevezett kongregáció álla-
maimban (sic) megalakuljon. Legyen tehát ön Dar-
nant udvari káplánomnak és Madlener segédlelkész-
nek segítségére, hogy amit rendelek, mielőbb meg-
történjék».2 

Minthogy pedig a császár sem templomot, sem 
lakóhelyet Bécsben a redemtorista szerzetnek külön 
még rendelkezésére nem bocsáthatott,3 Hohenwart 
érsek útján úgy intézkedett, hogy a redemtoristák 
ujoncintézete a bécsi ferenciek zárdájában nyerjen 
ideiglenesen elhelyezést. 

így is történt. Egy évvel ezelőtt május hava volt 
császári rendelettel kitűzve arra, hogy Hofbauer atya 
az ő redemtoristáival Ausztriából pusztuljon. Most, 
egy évvel utóbb, szintén május hava volt császári 
rendelkezés alapján kitűzve arra, hogy az egy évvel 
előbb száműzött rend jelöltjei, császári oltalom alatt, 
összegyűljenek és beöltözzenek az egy év előtt meg-
bélyegzett rendbe.4 A házfőnök az ujoncházban 
ideiglenesen P. Martin Stark, szentünk Bécsben egye-
dül maradt rendtagja és volt titkárja lett. Később 
Mansione rendfőnök Passerat atyát nevezte ki Hof-
bauer atya helyébe Olaszországon kívülre szóló jog-
hatósággal rendi egyetemes helytartóvá. 1820. októ-
ber 20-án érkezett Valsainteből Bécsbe. Ugyanazon 
év karácsonya volt egyúttal örömünnepe annak, 

1 «So zog nun, irja Innerkojler, 821. 1., die brave Hof-
bauerschar sogar in die kaiserliche Burg selbst ein. Umso 
unbelästigter war sie von der Polizei.» 

2 Es ist mein Wille, dass sich die Kongregation des 
heiligen Erlösers in meinen Staaten bilde. Gehen Sie also 
meinem Hofkaplan Darnant und dem Kooperátor Madlener 
an die Hand, damit dieses sobald als möglich geschehe. 
(Innerkofler, 822 1.) 

3 Noch war selbst die Kirche von Mariastiegen — azt 
kérte, amint láttuk, Hofbauer atya a császártól — nicht voll-
ständig hergeste l l t . . . Vor allem fehlte noch eine geeignete, 
mit jener Kirche zusammenhängende Wohnung für die Kon-
greganisten. (Pajalich után Innerkofler, 823. 1.) 

4 Wunderbare W e n d u n g ! . . . P. Stark machte kund, am 
hochheiligen Pfingstfeste, das 1820 auf den 20. Mai fiel, werde 
die Kongregation und deren Noviziat im Kloster der Fran-
ziskaner eröflnet werden. (Innerkofler , 824. 1.) 

hogy a redemtoristák a császártól kapott «Maria-
stiegen» templomot és zárdát elfoglalták.1 

íme tehát megtörtént az, amit belátásos emberek 
annak idején Bécsben csoda nélkül lehetetlennek 
tartottak: Hofbauer atya szerzetesrendjét Ausztria 
befogadta s e befogadásban a jozefinizmus a maga 
halálos Ítéletét aláírta. Állt és most is áll az a ház, 
melynek terve miatt Hofbauer szent Kelement az ő 
köznapi gondolkozású olasz rendtársai valaha «ki-
nevették». 

Hofbauer szent Kelemen élete monumentum 
aere perennius, kemény kőnél és ércnél szilárdabb 
bizonyítéka és emléke annak, hogy a hamisítatlan, 
nem modernizált ősi hit, remény és szeretet, a leg-
modernebb viszonyok közi is, elég erővel bír a világ-
átalakítására, «restaurare omnia in Christo», hogyha 
az illetékes emberek az apostoli hivatás szent sza-
badságát és isteni jogosultságát nem engedik az 
isteni igazságokkal szembeszállt emberi vélekedések-
kel való «egyenlőség» címén és hasonló címeken 
«zsákutcába» tereltetni és ott gyáva hallgatásra vagy 
legjobb esetben, bár ékes, de tehetetlen nyöször-
gésre kárhoztatni. 

Hofbauer atya egész élete annak az egy célnak 
volt szentelve, hogy az emberi vélekedések az Isten 
igazságai előtt vagy meghódoljanak, vagy oda kerül-
jenek, ahová valók: a háttérbe. 

Szent Kelemen Mária, 
Könyörögj érettünk! Breznay Béla dr. 

A mohácsi csatavesztés. (in.) 

Ezek után természetes, hogy a magyar hadi-
tanácskozásokat a szenvedélyesség, az erőszakosság 
és főként a veszekedés jellemzi. A terveket nem 
hosszas megfontolás után, hanem pillanatnyi behatá-
sok alatt készítik. Igen helyesen itéli meg őket egy 
egykorú török krónikás, azt mondván róluk, hogy 
«az elbizakodottság borától részegek valának». Bro-
darics keserűséggel jellemzi a haditanácskozásokat 
augusztus 5-én Mária királynéhoz írt levelében : 
«Csodálkoznék felséged, ha köztünk lenne, a mieink 
tanácskozásán, csaknem valamennyien szárnyak nél-
kül repülhetni vélekednek s engem kétségbeesettnek, 
gyávának szidnak, ha őket óvatosságra intem». 

Ezekből természetszerűleg következik, hogy a 
haza sorsa felől való döntés nem a józan, mérsékelt 
főuraink, hanem az elvakult, házsártos tömeg kezé-
ben volt. Mikor Tomori és Burgio tanácsára néhá-
nyan javasolták a visszavonulást, míg a távolabbról 
jövő segédcsapatokkal egyesülhetnek, az elvakult 
tömeg minden úton-módon terrorizálni igyekezett a 
királyt és azt mondták, hogy «lia a király az ütkö-
zetet elhalasztja, őt és a németeket mind felkoncol-
ják.» Igaza van tehát Brodaricsnak, mikor azt 

i Innerkofler, 830. 1, 
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mondja : «Ut coactus ni, in Regnum Hungáriáé 
amittere rex mallet, se in campum conferre, omnibus 
omnium ordinum bominibus ut id faceret multum 
vociferantibus». 

A sereg fegyelmét és egyetértését rontotta az 
árulásról szóló hirek gyakori és gyors elterjedése. 
A táborban nyiltan beszélték, hogy a szultán hét 
véka aranyat adott a magyar urak megvesztegeté-
sére. Egy német újságlap szerint pedig «a gyermek 
is fölismerhette volna, hogy némely magyarok a 
királyt el akarják árulni». Mindenesetre ezeknek a 
híreszteléseknek van valami alapjuk, de mégis csak 
főkép a táborban keringő kósza híreknek tarthatjuk 
ezeket a mende-mondákat. 

Sokkal komolyabbak már azok a híresztelések, 
melyek Szapolyai János erdélyi vajda árulásáról 
szólnak. Szapolyai a veszedelem idején tekintélyes 
számú hadsereg fölött rendelkezett. A király tehát 
napról-napra sürgette követekkel, hogy «hűtlenség 
terhe alatt» seregével éjjel-nappal menetelve jöjjön 
segítségére. Szapolyai mégsem jött el és az egykorúak 
ennek tulajdonították a csata elvesztését, minélfogva 
az a hír terjedt el, hogy «ő titkon egyetért a szul-
tánnal». Ezen mende-mondák megerősítésére szol-
gáltak Behram csausz és egy szászországi lovag el-
ejtett szavai. Behram csausz, aki 1521. óta a magya-
rok fogságában volt, 1526. júniusában azt a nyilat-
kozatot tette, hogy a magyar főurak között három 
áruló van. Hogy ezek közül az egyik Szapolyai János, 
afelől mindenki tisztában volt. Ezt megerősíteni lát-
szott az említett szászországi kalandor lovagnak a 
meséje, mely azonban az udvarnál, Burgio kivételé-
vel, teljesen hitelre talált. Ez a lovag keleti útjából 
visszatérve, Budán mesélte, hogy ő Widdinben a 
basa vendége volt. Itt asztal fölött szóba került a 
magyarországi hadjárat ügye is. O, a lovag, azt a 
megjegyzést tette, bogv a magyarok bizalommal néz-
hetnek a háború kimenetele elé, mert számíthatnak 
a külhatalmak segítségére; de azonfelül otthon is 
tetemes sereg fölött rendelkeznek. Mire a basa azt 
válaszolta, hogy a külhatalmak seregei nem érkez-
nek meg idején; a magyarok pedig egymásközt 
egvenetlenkednek, a vajda egyetért a szultánnal, 
akinek pecsétes levélben ígérte meg, hogy nem vesz 
részt a harcban. A szultán viszont megígérte Sza-
polyainak, hogy neki adja leánya vagy nővére kezét 
és Magyarországot. Ehhez a mondva csinált meséhez 
a lovag még azt telte hozzá, hogy Widdinből Erdé-
lyen keresztül jött Budára. Erdélyben elmondta ezl 
Szapolyainak, aki mosolyogva csak annyit mondott 
r á : «íme láthatja, mily ármányokat használnak a 
törökök». 

A lovag ezen elbeszélése nagyon megijesztette az 
udvart és tanácskozni kezdtek az ügyről. Burgio azl 
tanácsolta, hogy egyfelől mutasson iránta a király 
bizalmat, másrészt pedig igyekezzék a szultán előtt 
Szapolyait alkalmas hírekkel befeketíteni, minélfogva 

ha valami viszony áll fönt közöttük, az megszűnik. 
Követték is Burgio tanácsát, legalább részben; a 
király mindazonáltal jónak látta a híreket a külföldi 
követekkel közölni. Ezen híresztelések hatása alatt 
vádolták a csata után a külföldi fejedelmek, főként 
Ferdinánd, Szapolyait a nagy szerencsétlenségért. 
Ferdinánd írja nagynénjéhez, Margit főhercegasszony-
hoz, 1526. nov. 24-ről keltezett levelében, hogy Sza-
polyai «kötött valami szerződést a törökkel, amit én 
el is hiszek» és «hogy az említett vajda a törökkel 
ennek már bemenetele előtt is egyetértésben volt», 
mert «bár 15—20 ezer emberével az ütközeten meg-
jelenhetett volna, mégis sem ő, sem az övéi nem 
találtattak ott.» 

Szapolyai ezekkel szemben Zsigmond lengyel 
királyhoz írt levelében azt mondja, hogy ő kész volt 
tekintélyes seregével a királyi hadsereghez csatla-
kozni, de ettől őt a király, nem tudni mi okból, 
visszatartotta. Ugyanitt hangsúlyozza Szapolyai, hogy 
ő ismételten figyelmeztette a királyt, addig ne bo-
csájtkozzék a törökkel ütközetbe, míg ő meg nem 
érkezik. Ami ezt illeti, igaznak kell tartanunk, mert 
az egykori írók, Brodarics, Szerémi, Oláh, mind meg-
erősítik Szapolyai állítását. 

Szapolyai párthívei felhozták uruk mentségére, 
hogy a király táborában irigység és féltékenykedés 
uralkodott a vajda ellen. Némely főurak erősen 
hangoztatták, hogy nem kell bevárni Szapolyai meg-
érkezését, nehogy a csata megnyerését az ő dicsősé-
gének tudják be. Azonkívül főuraink, különösen a 
nádor és személyes párthívei, akik mind századokra 
tudták felvinni családfájukat, megvetéssel nézték a 
«szláv parvenût», aki csak az imént emelkedett ki 
az ismeretlenség homályából. De ismerték szívós és 
lankadatlan buzgóságát, mellyel a királyi trón felé 
törekedett. Mindnyájan tudták, hogy atyja 1490-ben 
embermagasságra felemelve, így szólt: «Volnál fiam 
ekkora, most magyar királlyá tennélek». Anyja pe-
dig mindig azzal végezte imáját, hogy vajha meglát-
hatná fiát a magyar trónon ülni. Érthető tehát nagy-
nevű főuraink megvetése és ellenszenve Szapolyai 
iránt, de viszont ilyen válságos körülmények közt 
minden személyes gyűlöletet félre kellett volna tenni. 
De a gyűlöletet nemcsak hogy nem tették félre, ha-
nem még inkább szították azt. Irigykedtek, gyűlöl-
ködtek Szapolyaira nagy vagyona miatt. Nem riadtak 
vissza semmiféle eszközöktől sem, hogy vagyonát 
megkaparinthassák. Szántszándékosan terjesztették a 
Szapolyai árulásáról szóló hireket, hogy azután a 
király hűtlenség címén elkobozza birtokait. Siettek 
is a királytól lekötelező Ígéreteket kicsikarni, hogy 
Szapolyai elkobzandó birtokait nekik adja. Igv, mi-
kor Lajos király követet akart küldeni Szapolyaihoz, 
hogy sietésre bírja, Korlátkövi Péter azt mondta a 
királynak, hogy ez felesleges, mivel Szapolyai hűtlen-
ségbe esett és így javai elkobzandók; egyúttal kérte 
a királyt, hogy Trencsén várát a hozzátartozó javak-
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kai együtt neki adományozza. Ugyanígy tettek má-
sok is és ekkor Lajos király igy szólt: «Quid rogatis, 
ad quid petitis, nescio, quod si forte alius erit heres 
Hungáriáé». 

Szapolyai párthívei még azt is felhozták uruk 
védelmére, hogy a királyi hadvezetőség velük szem-
ben következetlenül járt el; mert állandóan más-más 
parancsokat adtak ki és az utóbbi rendesen ellenke-
zője volt annak, amit előzőleg parancsoltak. £zapo-
lyaiéknak igazuk van, mert a magyar táborban nem 
dolgoztak egységes terv szerint, hanem csakis ötletes 
kombinációkra alapították a hadsereg mozdulatait; 
sőt még ezeket sem vitték véghez következetesen, 
hanem naponta változtattak rajta önkényesen és így 
nemcsak a katonák, hanem még a vezérek közt is 
bizonytalanság uralkodott. 

Ez a bizonytalankodó habozás és kapkodás jel-
lemzi a hadvezetőségnek Szapolyaival szemben ta-
núsított eljárását. Június végén az a parancs érke-
zett Szapolyaihoz, hogy seregével együtt csatlakozzon 
a királyi sereghez. Nem sok idő múlva újabb ren-
delet jött, amely merő ellentétben az elsővel, meg-
hagyta Szapolyainak, hogy a havasalji vajdával egye-
sülve támadják hátba a törököt; akivel szemben így 
könnyen felvehetnék a küzdelmet és legalább is 
visszavonulásra kényszeritcnék. Még annyi idő sem 
telt el, hogy a parancsot teljesíteni lehetett volna, 
már is újabb futár jött augusztus 1-én azzal a pa-
rancscsal, hogy Szapolyai sietve egyesüljön a királyi 
sereggel. T. L. 

Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. (xv.) 

Demetrianus, akihez Lactantiusa De opiücio Dei 
című művét írta, előkelő ker. hivatalnok volt (BAL 
II, 477). Samosatai Pál világi méltóságokat viselt és 
az antiochiai zsinat vádirata szerint jobban szerette, 
ha püspök helyett Soi>xY]vàpioç-nak címezték (Eus. H. 
E. VII, 30, 8:708). Ennek a hivatalnak értelmét 
különfélekép határozzák meg: Funk (Wetzer-Welte, 
Kirchenlex. IX, 1722) és Bardenhewer (BAL II, 232) 
Zenobia palmyrai királynő helytartójának mondják ; 
Hefele (HCG I, 139) és Alzog (Kirchengesch. I, 229) 
szerint évi 200 sestercius zsoldot húzó pénzügyi tiszt-
viselő volt; Cruttwell (Literary history of early 
christ. í, 246): collector of revenue ; Harnack: valami 
hivatal Zenobia országában (Dogmengesch. I.4 1909. 
722).1 Eusebius elbeszéli, hogy Adauctus, miután az 

1 «Ducenarius : 1. 200 főnyi csapat vezére a császárok ide-
jében . . . 2. némely hivatal főnöke, akinek katonai rangja is 
volt ; 3. adószedő, aki a centesimát, illetőleg Tiberius óta a 
ducentesimát kezelte; 4. Augustus idejében a legalsó decu-
riából való birák, akiknek censusa 200.000 sestercius volt». 
Peez, Ókori Lexikon I, 607. Megjegyzem, hogy Cyprianus 
szerint (ep. 67) Martialis emeritai püspök a procurator du-
cenarius előtt lapsussá lett. 

udvari rangsorozaton végig ment, a császártól a 
(layiatpÓTr^ és y.a.%-ohx6xrjç hivatalát kapta (H. E. VIII, 
11, 2 : 764 k.). Ez a hivatal még kétszer említtetik 
Eusebiusnál: alex. Dionysiust idézve, említi, hogy 
Valerianus alatt Macrianus katholikos volt s keresz-
tényüldöző (H. E. VII, 10, 5 : 652) ; továbbá mellékli 
N. Konstantin rendeletét Ursushoz, Afrika katholiko-
sához, melyben meghagyja neki, hogy Caecilianus 
karthagói püspöknek fizessen ki egyházi szükségle-
tekre 3000 lollest (H. E. X, 6 : 890). A latin fordítás 
a katholikos helyett rationalist mond mind a három 
helyen ; mivel rationarium imperii néven nevezték a 
jegyzéket, mely a császárok idejében az állampénztár 
bevételeiről és kiadásairól vezetett számadásokat tar-
talmazta (Peez, Ókori Lexikon II, 629), magas pénzügyi 
hivatalra, állampénztárra vagy számvevőszékre kell 
gondolnunk. Allard (AP IV, 60) a pénzügyek és csá-
szári birtokok főfelügyelőjére gondol; Harnack sze-
rint (HMA II, 38) hozzájok tartozott az elkobzott 
javak bevonása a Valerianus üldözés idején. 

Az elvirai zsinat (306) 3. és 4. kánona föltételezi, 
hogy a keresztények között flamines is vannak. Ez 
a hivatal családokhoz volt kötve és a keresztény 
nem szabadulhatott tőle, ámbár ker. szempontból 
óvakodnia kellett, hogy áldozatot mutasson be, vagy 
nyilvános játékot rendezzen. Az elvirai zsinat meg-
tiltja, hogy áldozzanak és játékot rendezzenek: aki 
mindkettőben bűnös, annak az élet végén sem en-
ged reconciliatiót ; aki csak játékot rendezett, annak 
kellő bűnbánat után az élet végén reconciliaciót en-
ged. Más llamenek számára nincsen büntetése, tehát 
e tisztség viselését megengedi.1 — Ugyancsak az el-
virai zsinat 56. kánonában meghagyja, hogy a duum-
vir működésének évében a ker. templomtól magát 
távol tartsa (HCG I, 181). A duumvirek municipalis 
hivatalnokok voltak, hasonlók Róma konzulaihoz; 
föladatukhoz tartozott a pogány papság, templomok, 
ünnepi felvonulások stb. fölött való felügyelet; ez 
magyarázza a tilalmat, de a tilalom föltételezi a ker. 
duumvirek létezését és a tilalom csekélyebb mértéke 
nem állja útját a tiszt viselésének. — Ezen kánon 
enyhítését mutatja az arlesi zsinat (314) 7. kánona, 
amely a ker. praesesek és városi tisztviselők tekin-
tetében úgy intézkedik, hogy ajánlólevelet kapjanak 
az illető püspökhöz, kinek területén működni fog-
nak s ez ellenőrizze, nem vétenek-e a ker. fegyelem 
ellen ; az egyházi közösségből pedig csak ez utóbbi 
esetben kell őket kizárni (HCG I, 208). 

7. Orvosok. 
A régi keresztény emlékekben feltűnően sokszor 

említtetnek orvosok, ami mindenesetre a kereszté-
nyek kiterjedt szegényápolásával, a nyomor enyhí-
tésére irányuló törekvéseikkel és az üldözések által 

i HCG I. 156—7 ; AP IV, 60 k. : Duchesne, Le Concile 
d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Rénier, 1886, 
159 k.). A flamines-ről ; Peez, Okori Lex. I, 762. 
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testi épségükben sértett keresztények gondozásával 
függ össze. Azt is lehet feltételeznünk, hogy az exor-
cistákat sem hagyták egészen orvosi képzés nélkül, 
hogy t. i. az ördöngösöket a hasonló betegségképet 
mutató természetes betegektől meg tudják külön-
böztetni. Gyakran maga a papság egyesítette magá-
ban a lelki és testi orvos jellegeit. Ose a keresztény 
orvosoknak Lukács evangelista, akinek nevében Pál 
a kolossübelieket így üdvözli : salutat vos Lucas me-
dicus charissimus (Col. 4, 14) ; a Fragm. Murát. 3. 
sorában is azt olvassuk : Lucas iste medicus (RF1 
III, 25). Hobart1 igen értékes és fáradságos tanul-
mányban kimutatta, hogy evangeliuma orvosi kife-
jezések tekintetében sokkal pontosabb, mint a többi 
evangélium és hogy műkifejezései Hippokrates, Dios-
korides, Aretaeus, Galenus stb. tanulmányozását föl-
tételezik. A 177-ben történt lyoni martyrium a vér-
tanúk sorában említ egy Alexander nevű keresz-
tényt, aki Phrygiából származott és orvos volt (Eus. 
H. E. Y, 1, 49 : 422). Proculus Torpacionról Tertul-
lianus mondja, hogy meggyógyította Severus csá-
szárt (Ad Scap. 4). Theodotus laodiceai püspökről 
olvassuk, hogy a lestek orvoslásának tudományában 
igen kitűnt, a lelkek orvoslásában pedig páratlan 
volt (Eus. H. E. VII, 32, 23 : 726). Zenobius sidoni 
vértanú Diocletianus alatt kitűnő orvos volt (Eus. 
H. E. VIII, 13, 4 : 772). Callistus katakombájában ez 
a fölirat olvasható : Aiovuacoo íatpoő 7ipeaßo"clpou (Rossi, 
Roma sott. t. I, pl. XXI, 9). Arnobius azok között, 
aki a kereszténységre kívánkoznak, orvosokat is em-
lít (Adv. nat. II, 5). Methodiosnak egyik csak töre-
dékekben ránk maradt műve, melynek cime Aglaophon 
vagy a föltámadásról, a párbeszéd szinteréül Aglaophon 
orvos házát választja Patarában; Aglaophon keresz-
tény, ámbár a föltámadt testről origenísta módon 
gondolkodik (BAL II, 299). Hierakasról, aki 300 kö-
rül Leontopolisban, a Nílus deltájában egy aszkéta-
társulat élén állt és exegetikus műveket írt, Epipha-
nius azt írja, hogy az orvosi tudományban is igen 
jártas volt (Haer. 67, 1). A misekánonban is előfor-
duló Cosmas és Damianus orvosok voltak és Diocle-
tianus alatt lettek vértanúk (Acta SS. Sept. VII, 428) ; 
Cyrus alexandriai orvos szintén ő alatta lett vértanú 
Canopusban (Acta SS. Januar. II. 1081). Roma-
nus vértanúnak egy orvos, aki elpártolt a ke-
reszténységtől, kivágja nyelvét (RAM 393). — Ter-
tullianus egyik művének orvosi címet adott: Scor-
piace, ellenméreg a skorpiók csípése ellen. Do-
natus kalamai püspök az üldözés alkalmával a ke-
resett szentkönyvek helyett orvosi könyveket adott 
ki (August. Contra Cresconium III, 10). Julius Afri-
canus Keaxoí c. művében sok orvosi dolog is foglalt 
helyet, köztük még erkölcstelen titkos szereket is 
ajánlt (BAL II, 225); Batiffol (Litt, grecque 185—6) 

1 The medical Language of St. Luke, Dublin, 1882 ; bő 
kivonata : Zahn, Einleitung. Leipz. 1907. II. 442 k. 

hajlandó őt is orvosnak tekinteni. Achelis az Apóst. 
Didaskalia szerzőjében is orvost sejt (Texte und Un-
tersuch. XXV, 2, 1904. 381).1 

8. Bölcselkedők. 
A keresztények között a II. század óta feltűnő 

sok megtért bölcselkedőt találunk. Az ú. n. apolo-
géták eleinte majdnem csak ezek köréből kerültek 
ki: Aristides athenaei bölcselkedő (az Apologia syr 
szövege; Eus. Chron. ad ann. Ahr. 2140; Hier. De 
vir. ill. 20); Justinos, mielőtt keresztény lett, végig-
járta a stoikusok, peripatetikusok, pythagoreusok és 
platonikusok iskoláit (Diai. c. Tryph. 2—8); Miltia-
dest Tertullianus ecclesiarum sophista névvel illeti 
(Adv. Valent. 5); Athenagorast az Arethas-kodex 
athenaei bölcselkedőnek mondja ; Hermias is böl-
cselkedő volt. 

Ezen apologéták fölfogásában az egész keresz-
ténység mint barbara philosophia jelenik meg. Aki 
legtöbbször kérkedik vele, Tatianus, mégis leginkább 
ellenszenvesnek mutatja magát a bölcselőkkel szem-
ben ; ellenben Justinos és Athenagoras meleg érdek-
lődést mutatnak iránta s mindent elfogadnak, amit 
más bölcselkedőknél jót találnak s ezt vagy a mag-
szerű Lógósra vagy az ó-szövetség szentiratainak 
használatára vezetik vissza. 

Az apologéták mellett azonban nem szabad meg-
feledkeznünk a gnosztikusokról sem, akiknek az 
apologéták jórésze irodalmi ellenfele volt. Ha még 
oly fantasztikusok is az egyes gnosztikus rendszerek, 
a huzamosabb tanulmány s az újabb fölfedezések 
azt mutatják, hogy közülök nem egy kiváló bölcsel-
kedő fej emelkedik ki és irodalmi érdemeik is nap-
ról-napra nyilvánvalóbbak lesznek. Már pedig a 
gnosztikusok is, ha még oly távol maradtak is az ortho-
dox kereszténységtől, elárulják a bölcselkedők érdek-
lődését a kereszténység iránt, mivel rendszerükben 
a sokszerű synkretisztikus elemek közt többé-kevésbbé 
előkelő helyet biztosítanak a keresztény fogalmak-
nak és eszméknek. De a bölcselkedők sora a keresz-
tények között a II. századdal le nem zárul. Nemcsak 
alex. Kelemen írja, hogy nem kevés bölcselkedő lett 
kereszténnyé (Strom. VI, 18); nemcsak Arnobius 
mondja, hogy philosophiae sécréta rimantes magi-
steria haec expetunt (Adv. nat. II, 5) : hanem rámu-
tathatunk az alexandriai iskola vezetőinek hosszú 
sorozatára is, akik egytől-egyig kiváló bölcselkedők. 
Pantünus, alex. Kelemen, Origenes, Heraklas, alex. 
Dionysios, Theognostos, Pierios, Petros ezen iskolá-
nak korunkban élő mesterei ; kíviilök azonbau emlí-
tésre méltók Lucianus, Malchion, Anatolius, Metho-
dius írók is. Eusebius Philoromost és Phileast is 
mint bölcselőket dicséri (Eus. H. E. VIII, 9, 6 és 7: 

1 Ezt a tárgyat bővebben megbeszélték : de Rossi, Rom. 
sott. I, 342 : Binterim IV, 3, 19—24 ; Harnack, Medizinisches 
aus der ältesten Kirchengesch. Texte und Untersuch. VIII. 
4, 1—14. Leipz. 1892. 
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758). Nevezetes dolog, hogy a III. században már 
szent Pétert is bölcselkedőnek képzelték, mint ezt a 
Klementinák mutatják. 

Sok keresztény, mint ezt Justinosról általánosan 
tudjuk, mint keresztény is megtartotta a bölcselkedők 
ruházatát. Hogy ez nem Justinosnak egyedülálló öt-
lete volt, mutatják a következő adatok. Bölcselkedő 
ruhában jár tak: Justinos (Eus. H. E. IV, 11, 8:324; 
Hier. De vir. ill. 21); Aristides (Hier. De vir. ill. 20); 
Heraclas (Eus. H. E. VI, 19, 14:562); Aedesius (Eus. 
De mart. Pal. 5); Porphyrins (Eus. De Mart. Pal. 11); 
Tertullianus (De pallio); Euphemia (pulla veste ac 
pallio philosophiam professa, amaseai Asterius, 
RAM 515). 

9 . I r ó k , Í r n o k o k , g y o r s í r ó k , máso ló i - , k ö n y v -
t á r a k . 

A keresztények munka-életének egy igen fontos 
területét kellene most megbeszélnem, t. i. a keresz-
tények irodalmi működését. De ez oly tág terület 
és másrészről szakavatott kezek által oly kitűnően 
és oly hozzáférhető módon van megbeszélve: hogy 
fölmentettnek érzem magamat e pont tárgyalásától. 

Az első három század keresztény irodalmának 
csak csekély romjai maradtak ránk, de még e romok 
is oly tekintélyesek, hogy pl. a berlini császári Aka-
démia az első három század keresztény irói közül 
csak a görög nyelvűek kiadását körülbelül 50 kö-
tetre tervezi. A latin atyák irodalma tetemesen ki-
sebb, mivel a keresztény latin irodalom csak a 
II. század végén kezdődik és Cyprianustól Arnobius-
Lactantiusig nagy ürt mutat. De mi ez a megmaradt 
irodalom az elveszetthez képest ! Quadratus, Justinos, 
Miltiades,Claudius Apollinaris, sardesi Melito,antiochiai 
Theophilos, Agrippa Castor, Rhodon, Philippus, Mo-
destus, Musanus, Maxim us, Heraclitus, Candidus, Apion, 
Sextus, Arrabianus, Zachaeus, Hegesippus, Irenaeus, 
korinthusi Dionysius, antiocliiai Serapion, Apollonius, 
a névtelen antimontanisták, Cajus, alex. Kelemen, 
Origenes, alex. Dionysius, Theognoslus, Pierius, Petrus, 
Julius Africanus, Hierakäs, Nepos, Methodios, Anato-
lius, Ilippolytus, Lactantius stb. irodalmi hagyatéka 
részben óriási lékeket mutat ahhoz képest, amit Euse-
biusból, Hieronymusból, későbbi Írókból vagy forrá-
sokból irodalmi működésükről tudunk; részben pedig 
ezek az irók puszta nevek, akikről igen általános 
benyomásaink vannak csak. Sardesi Melitónak majd-
nem harminc nnmka cimét ismerjük, de alig birunk 
belőle egyebet, mint néhány lapra összeszorítható 
töredékeket. Origenes a Migne-kiadásban 8 kötetet 
tölt be. De mi ez ahhoz képest, hogy Montfaucon 
becslése szerint csupán a Hexapla az akkori alakban 
legalább 50 volumenra terjedt! Origenes műveinek 
számáról mesés adatok voltak elterjedve. Epiphanias 
szerint egyesek 6000 könyvről beszéltek (Haer. 
64, 63); Hieronymus szerint Pamphilusnak Origenes 
életrajza 2000 számot említett (Adv. Ruf. II, 22); 

Hieronymus maga is adta Origenes műveinek jegy-
zékét egy levelében Paulához (ep. 33). Ebben a le-
vélben azt mutatta ki, hogy Origenes műveinek szá-
mával a legtermékenyebb görög es latin irókat, Te-
rentius Varrót és Didymus alexandriai grammatikust 
is túlhaladta. Ezt a jegyzéket Origenes Pentateuchus 
homiliáinak kéziratos bevezetéseiből legjobban Klo-
stermann adta ki 1897-ben; a jegyzék majdnem 800 
számot ölel föl (BAL II, 68—69). * 

Mellőzve tehát e pontnak további megbeszélését, 
meg kell emlékeznem a keresztény Írnokokról és má-
solókról. Az apostolok kanonikus irataik megírásánál 
is írnokokat használtak. IlyenvoltSilvanusPétermellett 
(I. Petr. 5, 12), Pál is írnokokat használt: Saluto vos 
ego Tertius, qui scripi epistolam (Rom. 16, 22): sa-
lutatio, mea manu Pauli (I. Cor. 16, 21; Col. 4, 18); 
salutatio mea manu Pauli, quod est Signum in omni 
epistola, ita scribo (II. Thess. 3, 17), de néha maga 
irt (Gal. 6, 11; Philem. 19). Ignatiusnak írnoka Burr-
hus volt (Philad. 11 ; FPA 101 ; Smyrn. 12 ; u. o. 105). -
Polycarpus martyriumának végén mint egymásután 
leírók említtetnek: Cajus, Socrates, Pionius (GAM. 11), 
Eusebius föntartotta Irenaeus —spi oySoàSoç c. művé-
nek záradékát, amelyben esküvel kéri a leírót Jézusra 
és az ő eljövetelére, hogy gondosan írjon és az ere-
deti szerint javítson, valamint arra, hogy ezt a kérést 
is leírja (Eus. H. E. V, 20:482). Ez a hamisítók miatt 
volt szükséges, mert már korinthusi Dionysios pa-
naszkodik leveleinek hamisítóira (Eus. H. E. IV, 23 
12:378). 

Kivált nagy gondot fordítottak a Szentírás má-
solására, amely igen sok keresztény kezet foglalkoz-
tatott, mert nemcsak az egyes egyházaknak, hanem 
magánosoknak is szükségük volt a Szentírásra vagy 
egyes könyveire. Az előbbi világos, mert már Justi-
nos szerint az istenitiszteletnek lényeges része volt a 
szentiratok olvasása (Apol. I. 67: KE 33). Az utóbbi 
szintén számos adattal igazolható. A scilii vértanúk 
aktáiban Saturninus proconsul kérdi : Quae sunt res in 
capsa vestra ? Speratus feleli : Libri et epistulae Pauli 
viri justi (a görög szövegben: at za9- r^iàç ßtßXot xae at 
npbç enl zoùxouç èmazo/.ac! JJaÚÁOu toO óaíou âvSpéç, GAM 25). 
A kis Origenessel apja naponta a Szentírás egy rész-
letét kívülről tanulta meg (Eus. H. E. VI, 2, 8:520); 
Ambrosius, valahányszor meglátogatta Origenes, soha-
sem étkezett és sohasem tért nyugovóra Szentírás-
olvasás nélkül (Hier. ep. 43, 1); Origenes egy-két 
órai napi Szentírás-olvasást és imádságot elkerülhe-
tetlenül szükségesnek tart a kereszténynek (hom. II. 
in Num.). Az ál-Kelemen-féle De virginitate I, 10 
beszél Szentírás-olvasással kapcsolatos jámbor házi 
összejövetelekről. Pamphilus férfiaknak és nőknek 
kölcsönzött és ajándékozott általa másolt Szentírá-
sokat (Hier. Adv. Buf. 1, 9). Agape, Chionia stb. aktái-
ban olvassuk, hogy bánatosan nélkülözték a Szent-
írásnak éjjel-nappal való olvasását, mert az üldözés 
miatt a könyveket el kellett rejteniök (RAM 426). 
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A Péter-akták szerint Péter a keresztényeket Marcel-
lus Tricliniumában evangéliumot olvasva találta 
(HNA 409). Mindebből következtethetjük, hogy igen 
sok keresztény lehetett elfoglalva a szentiratok má-
solásával. 

Hasonlót kell mondanunk a keresztény irók mű-
veinek másolóin kívül a vértanúi aktákról is. Másol-
ták részben a hivatalos jegyzőkönyveket, melyeket 
az illető hatóság a vértanú kihallgatásáról és elité-
léséről fölvett, részben egyes szemtanúk elbeszéléseit. 
Arra példa Justinosnak (GAM 18 k.), a sciliieknek 
(u. o. 22 k.), Cyprianusnak (u. o. 124) aktái és alex. 
Dionysiosnak egyik levelében egy melléklet saját 
száműzéséről (Eus. H. E. Vil, 11, 6 k. :656). Erre példa 
Polycarpusnak és a lyoniaknak vértanúsága, melyet 
községi levelek alakjában bírunk (GAM 1 k. 28 k.). 
Tarachus, Probus stb. aktáiban olvassuk, hogy ezen 
martvrok aktáit lemásolás végett Sabastus spiculator 
engedte át 200 dénárért (HAM 451). A Liber Ponti-
ticalis már I. Kelemen idejében említi, hogy a pápa 
jegyzőket rendelt, akik a martyrok viselt dolgait 
kerületenkint gondosan kikutassák; ugyanezt ismétli 
Anteros és Eabianos pápák alatt, ez utóbbinál így : 
fecit subdiaconos VII, qui VII notariis imminerent, 
ut gesta martyrum in integro fideliter colligerent 
(Duchesne, Liber Pontif. I. 123, 147, 148). Az első két 
adat azonban föltétlenül értéktelen és az utóbbi adat 
is nagy nehézségekbe ütközik, mert pl. Cornelius 
pápa, aki Fabiushoz írt levelében az egész római 
klérust a legalsóbb fokozatokig elsorolja (Eus. H. E. 
VI, 43, 11:618), semmit sem tud ezekről a jegy-
zőkről. Zubriczky Aladár dr. 

. . . an.) eX miTllVíll. A társadalmi erkölcstan köréből. 

2. A lex-minimi-nek egy másik formája is van. 
A szociológusok a legkisebb ellentállás törvényének 
veszik : lex minimi obstaculi. 

Ez a szociológiai törvény a fizikai világban bírja 
alapját és ha kellő időben figyelembe vétetik, az 
ember tudatos cselekvőségének is sokszor helyes 
irányt szabhat. A fizikai világban lépten-nyomon 
észlelhető, hogy az anyag, mikor helyét változtatja, 
rendszerint a legkisebb ellentállás irányában mozog. 
A víz p. o. ott szivárog be a hajóba, ahol annak 
fala legkisebb ellentállást fejt ki : lex minimi obstaculi ! 
A bacillus a gyenge szervezetek között folytatja dia-
dalmas és romboló útját, tehát a legkisebb ellent-
állás irányában. A kolera, a pestis azokat a város-
részeket pusztítja el, melyek legkevesebb ellentállást 
fejtenek ki vele szemben. Az angol kriminológia törté-
netében egy rémes büntetésmódról olvasunk. A XVI. 
században többször előfordult, hogy a gonosztevőt mez-
telenül egy hosszúkás vasketrecre fektették. A ketrecbe, 
melynek alapját vaslemez képezte, patkányokat zártak. 
A szerencsétlen embert úgy kötözték le, hogy hasa a 
ketrecnek köralakú felső nyílását fedte. Erre a vaslemez 

alá tüzet raktak. A patkányok mihelyt megérezték 
lábuk alatt a tüzet, hamarosan kiutat kerestek. De 
hát merre? Természetes, hogy a legkisebb ellent-
állás irányában, vagyis a szerencsétlen embernek 
testén keresztül, ami annak fájdalmas, nyomorult 
halálát okozta. Lex minimi obstaculi! 

A társadalmi életben nagy szerepet játszott s 
most is játszik még ez a törvény. 

Miért sűrűbb a népesség a meleg éghajlaton? 
Azért, mert arrafelé tódultak a népek, ahol a meg-
élhetésnek legkönnyebb módját, tehát legkevesebb 
akadályát találták. A gyarmatosítás a partvonalakat 
s a folyók völgyeit követi: lex minimi obstaculi. 
A nagyvárosok túlnépesedését nagyrészben ez a 
törvény okozza, a nép könnyebb megélhetést, keve-
sebb akadályt keres a nagy városokban. A terjeszkedő 
államok tiszteletben tartják az erős vetélytárs terü-
letét, de behatolnak a gyengéknek tartományába. Az 
életpálya választása, a csere alakulása, a közlekedési 
hálózat, a munka és a tőke mozgásai, a vallásos, 
tudományos, politikai mozgalmak mind a legkisebb 
ellentállás törvénye szerint igazodnak.1 

Ismeretes dolog p. o., hogy a szocializmus minálunk 
leggyorsabban a kálvinisták között terjedt, aztán a 
luteránusok között, aránylag leglassabban pedig a 
katholikus néprétegekben.2 Vájjon miért? Mert az 
utóbbiakban legerősebb a hit, mely az atheus világ-
nézlet befogadásának útjában áll. A luteránusoknál 
kisebb, a racionalizmussal megmételyezett kálvinis-
táknál a legkisebb ellentállásra találtak Marxéknak 
eszméi. 

A népesség elosztódását feltüntető térképek azt 
mutatják, hogy a zsidóság és az alkohol szintén a 
legkisebb ellentállás irányában vette útját és folytatja 
pusztításait. 

A szóban forgó elv a józan észnek diktátuma, 
sőt maga az egészséges ösztön, minden különös ref-
lexió nélkül is rávezet annak követésére. 

Hol támadta Dávid a páncéllal födött Góliáthot? 
A legkisebb ellentállás irányában : a homlokon, 
melyet a páncél be nem takart. Clémenceau-ról azt 
írják, hogy parlamenti és publicisztikai vitái között 
arra ügyel, hogy föllelje az ellenfél beszédjének leg-
gyengébb pontját és ha ez sikerült, odadöf polémiá-
jának éles kardjával, a legkisebb ellentállás elvének 

1 V. ö. Giddings, u. o. 
2 Magyarország szociális kérdésének kitűnő tanulmányo-

zója, G. Louis Jaray, monumentális művében : «La question 
sociale et le socialisme en Hongrie», jól állapítja meg ezt a 
jellegzetes tényt: «On observe, en ellet, que les catholiques 
sont les plus difficiles a convertir au dogme nouveau 
(socialiste); les luthériens viennent ensuite et offrent une 
résistence sensiblement plus forte que les calvinistes». 
E helyütt kiemeli a francia szerző, hogy a kálvinistáknak 
vallásos eszméi legkönnyebben keverednek össze a szocializ-
mussal, vagy engednek neki és hogy több kálvinista pásztor, 
mint p. o. Jánosi, Balthazár (most pláne püspök !) szociálista 
eszmékkel van infiltrálva. 
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értelmében. Port-Artúr ostrománál léghajókon kém-
lelték ki a japánok a vár leggyengébb oldalát, hogy 
aztán odairányítsák lövegeiket. Sőt már az ördög is 
jónak látta ezen szabály szerint igazodni, mikor a 
paradicsomkertben nem az erősebb Ádámnak, hanem 
a gyengébb Évának erénye ellen intézte támadását. 

Ezen törvény ellen, amíg a szerinte igazodok a 
tisztesség és becsület határai között mozognak, semmi-
féle kifogást nem emelhetünk. 

Jó pedig ezt a törvényt tudni, hogy alkalom-
adtán hasznát vehessük. Savoir pour prévoir. Bizo-
nyos t. i., hogy ellenfeleink akár az intelligencia, akár 
a nép körében azokat a rétegeket fogják elsősorban 
kapacitálni, amelyek legkevésbbé vannak a rossz 
ellen immunizálva. Ebből az következik, hogy a 
preventív munkának is ezeket a pontokat, ezeket az 
Achilles-sarkokat kell szem előtt tartania. A faluba 
betolakodó szociáldemokrata agitátor nem a jóllakott 
parasztgazdákkal fog tárgyalni, hanem a szegény 
napszámosokkal. Viszont nekünk is rendesen ott 
tanácsos támadnunk az ellenfelet, ahol leggyengébb, 
hogy azután erősebb pozícióiból is kiszoríthassuk. 
A jónak terjesztésében is sokszor célszerű a legkisebb 
ellentállás irányában haladni, megnyerni t. i. a jó 
ügynek a leghajlandóbbakat, hogy aztán ezeknek 
segítségével a nehézkeseket is meghódítsuk. 

Még a lelkiéletben is tanácsos figyelembe venni 
ezen törvénynek utasítását. Igyekezzék kiki megerő-
síteni benső világának gyenge pontjait, mert bizonyos, 
hogy üdvünknek ellenségei ezeken a pontokon fog-
nak bennünket leghevesebben ostromolni, 

Jehlicska Ferenc dr. 

vyházi E sz t e rgom. Tanulmányutak a Keletre. Az «Esz-
láp- tergomban» olvassuk, hogy a római Biblikus-Intézet 
, . igazgatója, Fonck Lipót jezsuita atya, az osztrák Lloyd-

o n t R a - társaság «Elektra» nevű gőzösén a Szentföldre utazott, 
hogy az újabb pápai intézet növendékeinek rendszeres 
évenkinti tanulmány-utazását a jövőben előkészítse. Az 
elméleti oktatást ugyanis a kurzus végén egy-egy keleti 
tanulmányút fogja befejezni, mely érinteni fogja a Szent-
irás-tudományok által érdekelt nevezetesebb pontokat, 
minők: Jeruzsálem, Alexandria, Bayruth,Babylon stb.— 
A mai tudományos képzésnek nagyon megfelelő egy el-
járás, mely legjobban mulatja, hogy a szentszék meny-
nyire szivén viseli az újabb kutatások és fölfedezések 
értékesítését a Biblia értelmezésénél. Aki így tesz, az 
nem lehet maradi. 

* 

B u d a p e s t . A m i n e k m á r régesrégen meg k e l l e t t v o l n a 
történnie — az megtörtént végre most Kisasszony napján 
Kolozsvárott az E. M. K. E. huszonötévi jubileumának 
ünnepségével tartolt országos közművelődési kongresz-
szuson. A magyar társadalom mint ilyen, vagyis mint 
szerves egység és nem mint egyének millióinak érzé-
ketlen kőhalmaza, tudomást vett arról a történelemben, 
legalább amióta keresztény népek élik végig ezt a tör-
ténelmet, igazán hallatlan s azt a most élő népek küz-

delmeiben is páratlan aknamunkáról, mely kivált az 
óriás németség, azután a rengeteg szlávság s végül az 
újdonsült, még kicsiny, de az erőszakosságra való haj-
landóságban máris nagyot haladt oláhság részéről az 
európai nemzetek sajtójában Magyarország ellen folyik, 
kivált 1867 óta, amidőn Magyarország államisága a 
királykoronázással s az alkotmányos élet ilyen-olyan 
visszaállításával világraszóló kifejeződést nyert. Vezet-
nek ebben az aknamunkában, amint erről több mint 
harmincévi publicisztikai munkánk ideje alatt szám-
talanszor meggyőződtünk, a germánok, még pedig az 
elvileg különféle elemekből összeverődött osztrák néme-
tek sugallásával és irányításával. Újabb időben a gyűlöl-
ködés és rágalmazás dühe a germánokról átragadt a 
szlávokra és az oláhságra, úgy hogy jelenleg ennek a 
Magyarországot körülözönlő három fajnak magyar-
gyülölete, ínég ha az a «keresztény» és «szociális» jelzők 
világszép mezében jelenik is meg, valóságos ethikai 
elfajulásnak a keresztény erkölcsöktől vagyis a politikai 
erkölcsökben való elpogányosodásnak tekintendő. Hogy 
a faji gyűlölködést s a belőle származó ártani vágyást, 
amint ez Magyarországgal szemben a német, szláv és 
oláh faj körében lábra kapott, a keresztény morál, 
épen úgy, mint bármely gyűlölködést és rosszakaratot, 
nem ismeri s magában meg nem tűri : az minden józan 
gondolkozású keresztény ember előtt világos. 

Ne ámítsa magát senki ! A testi és a lelki életnek 
egyesekben és nemzetekben egyazon alaptörvényei van-
nak. Mérges és mérgező anyagokkal telített levegőben 
még a legegészségesebb testi szervezet is elpusztul. 
S ha valaki fertőzött lelkűek társaságában kénytelen élni, 
bizony, Isten csodája nélkül, lelkének makulátlan tiszta-
ságát aligha őrizheti meg. így állunk a népek és nem-
zetek életével is. Javulni nem akaró gyűlölet és rossz-
akarat egy-egy nép, illetve nemzet körül annyira romlottá 
teheti a levegőt, hogy abban végre is az a nép, illetve 
nemzet, hacsak hősi fokára nem emelkedik az erkölcsi 
tisztaságnak s jellemes erővel teljességnek, lassankint 
megemésztődik s a feloszlás lassú halálának útjára tere-
lődik, mint a hajdani nagy Lengyelország, mely a rá 
agyarkodó szomszédok prédájává lett. 

A Magyarország ellen a világsajtóban szított gyű-
lölet és rosszakarat támadásait eddig sem a m agyai-
állami hatalom, sem a magyar társadalom komolyan 
venni nem látszott. Sőt azt kell mondanunk, hogy az 
egyik úgy mint a másik ezt a dolgot föl se vette. A Kár-
pátok bércein magasan felülemelkedő áradattá duzzadt 
köröskörül a Magyarország épsége és jóléte ellen támasz-
tott gyűlölet és rosszakarat tengere, a nélkül, hogy akár 
az állami hatalom az ő külképviseletében, akár a ma-
gyar társadalom a maga kebelében valami nagyot vagy 
hatásosat tökélt s tett volna a rosszakaratú gyűlölködé-
sekkel és rágalmakkal szemben. 

A magyar állami hatalom, úgy látszik, hogy avval 
a veszedelemmel szemben, mely Magyarországot a kül-
földi sajtóban folyó aknamunka részéről fenyegeti, még, 
lia nem is alszik egészen, de, bizony-bizony, nagyon 
aluszékony egész a mai napig, sőt, eddigi magavisele-
téből következtetve, ilyen szándékozik is maradni. Sem 
a diplomáciai képviseletnek, sem a konzuli testületnek, 
e tekintetben nem akar imponálni. Ám a magyar tár-
sadalom más eljárásra tökélte el magát. Az álomsapkát 
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ledobta a fejéről s arra a ráerőszakolt önvédelem sisakját 
kötötte fe'. A bosszússágig ingereltelve kardot rántott a 
megrágalmazott magyar kultúra és jóakarat védelmére. 
Az E. M. K. E. jubileumával kapcsolatosan, Falussy 
Árpád, a szalmái megyei Széchenyi-Társulat elnökének 
javaslatára, a Közművelődési Társulat Országos Kon-
gresszusa egyhangú megegyezéssel a következő határo-
zatot mondotta ki : 

«A magyar társadalmat képviselő nyolcvankét kultúr-
egyesület országos közművelődési kongresszusa megüt-
közéssel tapasztalja a nemzetiségi sugalmazásokból eredő 
ama támadásokat, amelyek az európai nemzetek sajtója 
egy részében, különösen a német és a román sajtóban 
a magyar nemzet kulturális fejlődése, történeti jogon 
alapuló nemzeti egysége ellen évtizedek óta folynak. 
A magyar nemzet önérzetét sérlő és belügyeinkbe hamis 
információk alapján jogosulatlanul beavatkozó sajtótá-
madásokat, legközelebb pedig a romániai orvosoknak a 
nemzetközi orvoskongresszus tagjaihoz intézeti — ten-
denciózus ferdítéseket tartalmazó — Emlékiratot, mint 
alaptalan vádaskodásokat az országos közművelődési 
kongresszus visszautasítja. Egyidejűleg megbízza az Or-
szágos Közművelődési Tanácsot, hogy a magyar állam 
egysége ellen intézett külföldi támadások és rágalmak 
megcáfolására a külföldi sajtóval összeköttetést léte-
sítsen.» 

Adja Isten, hogy a magyar kultüregyesiileteknek 
vagyis a magyar társadalomnak ez az eltökélése ne puszta 
szóbeszéd, ne szalmaláng maradjon, hanem országot-
világot mozgató s javító ténnyé izmosodjék. 

* 

K r a k ö . Ujabb merénylet a nemzetközi jog s a val-
lásszabadság ellen. Amit a «Correspondance de Rome» 
dicséretesen kezdeti, azt a «Cahiers Contemporains» 
szorgalmasan folytatja : az egyház ellen indított harc 
nemzetközi jellegének leleplezését. Föl kell világosítani 
a katholikus vallás híveit az egész világon s bennök az 
összetartás s a kölcsönös támogatás kötelesség-érzetét, 
ahol kell, fölébreszteni, ahol ébren van, fokozni, hogy 
nemzetközileg küzdő ellenségeivel az egyháznak meg-
felelő eljárást tudjanak kifejteni. Nincs ennél, a külön-
féle országok helybeli égető szükségletein1 kívül ezidő-
szerint szükségesebb dolog. Egy pillantás Franciaország, 
Olaszország, Spanyolország és Portugália földúlt vallási 
állapotaira mindenkit meggyőzhet állításunk igazságá-
ról. A «Cahiers Contemporains» legújabb minapi egyik 
füzete figyelmünket a muszka cárok birodalmának egy 
égető sebére irányítja. 

Chelm fejedelemségről van a szó. Ez a fejedelem-
ség Lengyelország területének alkotó része volt a múlt-
ban s az maradt a legújabb időig. Amint egész Lengyel-
országban általában, úgy itt is, különösen virágzó volt 
a katholikus hitélet. A lengyel eredetű róm. katholiku-
sok és a ruthén származású egyesültek (uniátok) közt 
a régi lengyel királyok, kik között Báthory István pél-
dája tündöklik elsősorban, hatása alatt a legszerencsé-
sebb egyetértés uralkodott. Amidőn a bécsi kongresszus 
(1815) határozata alapján Chelm a muszka cárok ha-

1 Ilyen például nálunk a katholikus hivek : az intelligencia, a 
polgárság, a köznép országos szövetségbe gyűjtése s evvel párhu-
zamosan a katholikus sajtónak kifejlesztése, terjesztése, az ellenfél 
sajtójával szemben erősebbé tevése. 

talma alá került, a két szertartású katholikus egyház 
sorsának, Chelm fejedelemség területén, rosszra fordu-
lása meg lett pecsételve. Hiába való volt a pápaságnak 
minden ellenvetése, minden tiltakozása : a bécsi kon-
gresszus után csakhamar kezdetét vette a chelmi görög-
katholikusok üldöztetése, mely az egyesült egyházai 
Chelm területén hivatalosan teljesen, tényleg majdnem 
egészen megsemmisítette. 

1875-ben a chelmi egyesült püspökséget a muszka 
kormány megszüntette s helyette Chelmben szakadár 
muszka püspökséget állított loi. A ruthén katholikuso-
kat egy cári ukáz, minden megkérdezésük nélkül, aka-
ratuk ellenére, az orthodox vagyis muszka szakadár 
egyházba kebelezte be s a chelmi szakadár püspöknek 
rendelte alá. A ruthén katholikus nép részint nehezen, 
részint egyáltalában nem is tudott ebbe a vallási erő-
szakba belenyugodni. Az orosz cári hatalom a katho-
likus hitvallásukhoz ragaszkodó ruthén egyesülteket, 
mint hivatalosan az orosz szakadár egyház hűtlen tag-
jait, mint aposzlatákat, az orosz törvények és marcona 
szokások teljes súlyával sújtotta s gyökerestől kiirtani 
igyekezett. A régi római pogány cézárok kora látszott 
Chelmben fölújulni. Az uniált egyház évkönyvei mar-
tyrologiummá változtak át. Azonban az erőszaknak 
semmi fortélya, semmiféle kegyetlen fogása nem volt 
képes Chelm területén a szent uniót, a katholikus hit-
egységet a ruthén egyesültek lelkéből kiirtani. A chelmi 
ruthének többsége hü maradt, minden üldöztetés dacára, 
apáik kath. hitegységéhez. 

Mikor a japánok kezéből a világraszóló kudarc és 
vereség Muszkaország dacos büszkeségére rácsapott, a 
cári hatalom, emlékszünk rá mindnyájan, a politikai és 
vallási szabadság húrjait kezdte Európa és az egész vi-
lág előtt pengetni. 1905. április hó 17-én jelent meg a 
mostani cár ukáza, mely lelkiismeretszabadságot, tehát 
a vallás ügyében is szabadságot hirdetett, illetve ígért 
alattvalóinak. Ennek a cári biztató szózatnak nyomában 
Chelmben megindult a ruthének nyilt, tömeges vissza-
térése a katholikus egyházba. A szakadár püspök és az ő 
pópái hivek nélkül úgyszólván magukra maradtak. Mit 
tudtak egyebet tenni, mint, hogy — panasszal fordultak 
Muszkaország államtanácsához. Sok huzavona után végre 
hatalmas pártfogóra akadtak Stolvpin miniszterben, 
aki kieszközölte, hogy 1909. április hó 24-ike óta a bi-
rodalmi dumának egy külön bizottsága működik. Mi 
célból? Talán hogy igazságot szolgáltasson a katho-
likus híveknek s őket lelkiismeretök s vallásuk szabad-
ságában megvédje? Dehogy! Épen ellenkezőleg, azzal a 
céllal küldte ki a birodalmi duma a chelmi szakadár 
püspök panaszára a külön bizottságot, hogy ez — utal 
és módot eszeljen ki, mikép lehessen Chelm fejedelem-
ségben a russzifikációt az eddiginél még alaposabban 
keresztül hajszolni. A bizottság föladata ugyanis javas-
latot terjeszteni a duma elé az iránt, hogy lehessen 
Chelm fejedelemséget Lengyelország területéből kisza-
kítani s Oroszországba mindenestől bekebelezni. 

Ennek a bekebelezésnek igen messzeható követ-
kezményei előre láthatók. Megszűnnék Chelm fejedelem-
ség területén a gregoriánus naptár vagyis időszámítás, 
megszűnnék a Code Napoleon uralma stb. s kezdetét 
venné a retrogád orosz schismába való elmeriilés. 

Nagyon természetes, hogy az orosz kormány min-
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den módon szépíteni igyekszik szándékát és munkába 
vett tervét. Azt mondja a többi között, hogy az egész 
nem egyéb, mint egyszerű, mint puszta kormányzati 
űgyrendezés. Azonban mindenki előtt világos, hogy 
még ha egyszerű kormányzati ügyrendezés látószöge 
alá fogjuk is a dolgot, a muszka kormány fogása sem 
történeti, sem ethnografiai, sein harcászati, sem gazda-
sági szempontból nem igazolható. Nem egyéb az, mint 
végső, erőszakos kísérlet Chelmben a katholikus több-
ségnek dekatholizációjára, katholikus hitétől való el-
szakítására. 

A muszka vallásüldözésnek ezzel a legújabb had-
járatával a kath. egyház ellen egy cikkelyben legköze-
lebb ínég fogunk foglalkozni. — y —la. 

Arról a bizonyos ünnep-rendeletről. 

Hogy a kérdés miként fog végződni, nem igen 
tudni. De hogy meglepetéssel kezdődött, az bizonyos. 
Tényleg azonban csak az első pillanat volt a meg-
lepetésé. Mert nyomban megindult a kombinálás. 
Kerestük azt a bizonyos fölösleges ünnepet, amelyet 
törülni legalább is nem volna kár. A vélemények 
szétágaztak. De a próbálgatás mégsem volt céltalan. 
Kitűnt, hogy nálunk ilyen ünnep tulajdonképen nincs 
az egész naptárban. Az egyik azért kell, mert régi, a 
másik, mert nemzeti, a harmadik szép s valamennyi 
kedves is, hasznos is. 

Megindult az alkudozás s az alkudozásból párt-
állás lett, merően ellentétes két véleménnyel. Az 
egyik az aláirást nézte. Nekik az volt a fő, hogy a 
pápa szólt. S tekintélyi kérdést csinálva egy merően 
pasztorációs kérdésből, azt mondották : A rendeletet 
a maga egészében végre kell hajtani 1 Másokból a 
kegyelet beszélt. Oda mutattak a nép szeretetére 
ezen ünnepek iránt, a lelki haszonra stb. és azt felel-
ték vissza : Ellenkezőleg I Az ünnepeket meg kell tar-
tani 1 

Sajátságos! Az emberi okoskodás így tudta egy-
mással ellentétbe állítani azt a két dolgot, amely a 
valóságban soha sem jöhet egymással ellentétbe : 
tudniillik a pápai tekintélyt és a vallási kegyeletet-
Pedig az igazi vallásos érzés s az egyházi tekintély 
őszinte tisztelete egymással ellentétbe nem kerülhet 
soha. 

Az okoskodás tehát, mely ilyen konklúzióra ve-
zet, nem lehet igaz. 

Annyi bizonyos, hogy a kegyeletet az ünnepek 
iránt nálunk letagadni nem lehet. Mert akkor a min-
dennapi élet tapasztalatait is le kellene tagadnunk. 
Hamisnak sem szabad mondani, mert hiszen jótet-
tekben nyilvánul. A kérdés tehát csak az lehet, ju-
tott-e ez a kegyelet ellentétbe azzal az állítólagos 
pápai tekintéllyel? Erre csak akkor felelhetnénk 
igennel, lia a motu proprióban a pápa végleges határo-
zatáról volna szó. Ezt pedig állítani a szöveg és a 
cél teljes félreértése nélkül nem lehet. Ezt írta a 
pápa : «Si qua vero in natione vei regione aliquod 

ex abrogatis festis Episcopi conservandum censue-
rint, Sanctae Sedi rem déférant». 

Igy szól az eredeti szöveg. Ami legalább is 
annyit jelent, hogy Őszentsége szívesen módosítja 
rendeletét a helyi viszonyoknak megfelelőlcg. Hiszen 
előre lehetett tudni, hogy ugyanaz a rendelet nem 
elégítheti ki az összes helyi viszonyokat s a jó orvos 
nem is akarhatja az összes betegségeket ugyanazzal 
az orvossággal gyógyítani. Különben is figyelemre-
méltó, hogy a szöveg nem azt mondja : possunt de-
ferre, hanem egyenesen mintegy rájuk parancsolja : 
déférant. 

De nemcsak a rendelet szövege, hanem a ren-
delet célja is ilyen értelmezést követel. Egykoron az 
egyház a kegyelem napjaivá avatta a kérdéses na-
pokat s odaállította a maga tilalomfáját: Dolgozni 
nem szabad ! S jó is volt ez igy. Csakhogy idővel a 
változó életviszonyok is fölléptek a maguk igényei-
vel s több időt követeltek a munkára. Az egyház, 
mint gyöngéd anya, visszavonta előbbi parancsát. 
Törölte a parancsolt ünnepek egy részét s azt 
mondta: Jó! menjetek tehát és dolgozhattok! És 
ezzel lemondott sok jóról. De nem ok nélkül. Azért, 
hogy még több rosszat kerüljön ki. Igy orvosolta a 
különben tarthatatlan helyzetet. 

Tehát a rendelet csak gyógyszer a mai társada-
lom számára. Ép azért csak akkor és csak ott kell 
használni, ahol arra igazán szükség van. 

Nem tudom tehát, mi különöset láthat valaki 
abban, ha a magyar katholicizmus azzal a kéréssel 
fordul Őszentségéhez: Atyánk! Minálunk e tekintet-
ben oly kedvezők a viszonyok, hogy a réginél ma-
radhatunk. Hiszen az ilyen kérés annyira természe-
tes s természetes az is, hogy a gyógyszerre csak a 
betegnek van szüksége s nem az egészségeseknek. 

Kóza György. 

Kntechet ik . Von Michael Gatterer. Herausgegeben j , 
von dr. Franz Krus. Zweite, verbesserte Auflage. Inns-
bruck. Verlag Felician Rauch. 1911. 389 1. Ara 4 korona, lom. 

A legnehezebb s egyúttal a legfontosabb tanítói fog-
lalkozások közé tartozik a katecliétai foglalkozás. Gyer-
meki lélek nevelő és oktató müvelése az ő feladata, 
mint minden tanítóé. Ehhez alapos lélektani ismeret és 
módszertani jártasság szükséges. De ezen felül, ami ered-
ményes működését igen megnehezíti, az főkép abban 
áll, hogy a fejlődő lelket természetfeletti kinyilatkozta-
tott igazságokkal kell megismertetnie s ehhez képest a 
keresztény életmód alapelveinek követésére is rá kell 
vezetnie. 

Művészetek művészete ez, melyet csak a pedagógia 
összes eszközeinek célszerű felhasználása által lehet sike-
resen gyakorolni. A katechetának szakembernek kell len-
nie a szó gyermeki értelmében, ma kivált, midőn az 
iskola a maga nevelő munkájában a család és a társa-
dalom részéről inkább akadékokban, mint támogatásban 
részesül. 

A napokban hagyta el a sajtót Krus fönt jelzett 
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kitűnő munkája, mely szakember-katechétákat képezni 
van hivatva. Négy részre osztva adja mindazt, amit egy 
jól működő katechetától a pedagógia megkíván. Einlei-
tung. I. Kurzer Abriss der Geschichte der Katechese und 
Katechetik (18—64.1.) ; II. Der katechetische Unterricht 
(65-236. 1.) ; III. Die katechetische Erziehung (237-332. 
1.); IV. Spezielle Katechetik (323—375. 1.). Übersicht. 

így képzelem a pedagógiailag kiképzett katechetát, 
ahogy ez a munka mutatja be; ilyen ismeretekkel ren-
delkezve szakember ő nemcsak tanszékén, hanem tanító 
társai között is. Munkája így lesz gyümölcsöző s tisz-
teletet szerez neki minden körben. 

Szerezze meg minden katechéta s tanulmányozza 
szorgalmasan, nehéz hivatásában öröme fog telni. d. 

* 

K. Braig : Der Modernismus und die Freiheit der 
Wissenschaft. Freiburg i. Br. Herder. 1911. 58 S. ./. Mans-
bach : Der Eid wider den Modernismus und die theo-
logische Wissenschaft. Köln. Bachem. 1911. 79 S. G. Rein-
lwld: Der Antimodernisteneid und die Freiheit der 
Wissenschaft. Wien. Opitz Nachfolger. 1911. 18 S. 

I. 
«Man muss bedenken, dass unter den Menschen 

gar viele sind, die doch etwas Bedeutendes sagen wollen, 
ohne produktiv zu sein und da kommen die wunder-
lichsten Dinge an den Tag». A Goethe által ezekben a 
sorokban megjósolt «csodás dolgokra», magyarán cso-
dabogarakra ritkán járt oly kedvező idő, mint az 1910. 
szept. 1-én megjelent «Sacrorum Antistitum» kezdetű 
és az antimodernista esküt előíró pápai motu proprio 
után. A legforróbb egyenlítői klima alatt alig tenyészik 
bujábban a növényzet, mint amily bőségben termelte 
az egész európai sajtó nap-nap után a képtelennél-kép-
telenebb vádakat, amiket az egyháznak mind az anti-
modernista eskü miatt kellett elviselnie. A műfelhábo-
rodás fülsiketítő zajában csak elvétve próbálkozott egy-
két józanabb bang is érvényesülni; a legtöbben hallgat-
tak, mert fülükbe csengett Gray mondása, liogy vétek 
ott okosnak lenni, ahol a tudatlanság erényszámba 
megy. Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. 

Mikor azonban a sajtó által felizgatott közvélemény 
ismét annyira lecsendesült, hogy a nagyhangú állítások 
mellett hajlandóvá lett a nyugodt érvelést is meghall-
gatni, egymás után jelennek meg kiváló irók (Baur, 
Braig, Erzberger, Heiner, Marx, Mausbach, Reinhold 
stb.) tanulmányai és könyvei, amelyek a józan ész 
fényével igyekeznek világosságot vetni az antimoder-
nista eskü körül mesterségesen előidézett zűrzavarba, 
amelynél nagyobbat az újabb kor szellemi küzdelmében 
alig ismerünk. 

Az antimodernista eskü irodalmából jelenleg három 
szerző, mindmegannyi jónevű egyetemi tanár, művére 
óhajtjuk a figyelmet felhívni, mint amely müvekben a 
vitatott kérdésnek más és más oldala talál minden tekin-
tetben kimerílő megvilágításra. 

A freiburgi egyetem tanára,Braig, bártalán könyvé-
nek címe után előre nem is sejtenők, kizárólag az anti-
modernista esküvel foglalkozik. Könyvének cimében 
azonban joggal említi csak általában a modernizmust, 
mert hiszen tényleg arról van abban szó, minthogy az 
antimodernista eskü sem más, mint a modernisták fő-

tanainak hitvallás alakjában történt elitélése. A szerző, — 
miután könyvének első fejezetében értékes dolgokat 
mondott el általában a ludomány és tudományos kutatás 
szabadságáról, megjelölte azt a hatást, amelynél tovább 
semmiféle szabadság nem terjeszkedhetik és sikerüli 
szavakkal meghatározta a szabadkutatás fogalmát, — a 
további öt fejezetben különböző szempontokból veszi 
birálat alá a modernisták tanát és módszerét. Megis-
merkedünk azokkal a nézetekkel, amelyeket a moder-
nizmus vall az egyház alapítójáról (II.) és az egyház 
alapításáról (III.); megtaláljuk a modernisták hírhedt 
filozófiai és történeti módszerének kritikáját (IV.); és 
elénk lárul az a lehelellen kívánság, amit a modernisták 
a bibliaértelmezés (V.) s általában a tudományos mun-
kálkodás terén (VI.) megkövetelnek. 

A könyv elolvasása után az a benyomás keletkezik 
az olvasóban, hogy a szerző főleg annak kimutatására 
használta fel tudományos fegyvertárának legélesebb fegy-
vereit, mennyire ellenkezik a modernisták egész eljárása, 
módszere a józan tudományos gondolkodás követelmé-
nyeivel. Mert mond ugyan sok találó és érdemes meg-
jegyzést magáról az egyház álláspontjáról is, de mégis 
könyve legsikerültebb részeinek azokat kell tartanunk, 
amelyekben boncolókésével a legapróbb részekig feltárja 
előttünk a modernistáknak nemcsak nem tudományos, 
hanem egyenesen tudományellenes eljárását. Csak ezen 
részek elolvasása után lehet fogalmunk, hogy hogyan 
állott elő a modernisták «történeti Krisztusa» és «hitbeli 
Krisztusa» ; hogy hogyan kotyvasztják a modernista 
boszorkánykonyhákon az evolúcionista princípiumokból 
azokat az érdekes modernista regényeket az egyház 
alapításáról, a szentségekről, az egyház történetéről ; 
hogy hogyan származik az a túlzott, még Hermes «du-
bium positivum»-át is felülmúló követelés, amellyel a 
modernisták a «szabad kutató»-val szemben föllépnek 
stb. Kétségkívül ezekben a részekben kell a szerzőnek 
főerejét megjelölnünk. 

Kár, hogy annak a heves küzdelemnek a hatása alól, 
melynek nyomán e könyv született, szerző nem tudta 
magát teljesen mentesíteni. Nyugodtabb körülmények 
közölt bizonyára maga sem írná le még egyszer azokat 
a túlerős, tudományos munkában létjogosultsággal alig 
bíró kifejezéseket, (pl. «modernistische Ungeheuerlich-
keiten», «der Irrwahn des Agnosticizmus» stb.), ame-
lyekben a könyv lapjai nem egy helyen bővelkednek. 

Mert, hogy a legszorosabb orthodox álláspont mel-
lett is lehet a kérdést egész nyugodt hangon kezelni, 
példa rá a westfáliai Vilmos-egyetem tanárának, Maus-
bachnak müve. Tóth Tihamér. 

* 

A ka tho l i kus h i t szónoklás t ankönyve , külö-
nös tek in te t te l a gyakor l a t r a . Irta : Boroviczény 
Nándor dr. Budapest, 1911. 481 1. Ára (a szerzőnél is: 
Úri, Pestm.) 10 korona. 

Tíz évvel ezelőtt katechetikai irodalmunkkal is ott 
voltunk, ahol most a homiletikaival. A kezdet kezde-
tén. Amaz azóta szépen fellendült. Gerely, Pokorny, 
Szuszai, Török és sok más név, a «Katholikus Nevelés» 
folyóirat, a hitoktatók egyesülele és tanfolyamaik azok 
az iránymutatók, amelyek ezt a magyar vallásoktatás-
nak és irodalomnak tíz év alatt megtett nagy útját 
jelezik. A homiletika terén ugyanazon idő alatt alig 
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történt valami. Sőt a hitszónoklás irodalmának eddig 
meglévő igen kétes értékű termékei, t. i. a különféle 
kész prédikációkat tartalmazó folyóiratok is néhány 
évi lézengés után egymásután megszűnnek. Az ulóbbi 
esztendőkben azonban mintha a nagy apostoli feladat-
nak, a vallástanításnak, szószéki kezelése érdekében is 
történnék hazánkban valami. Tanszéket kapott a hit-
szónoklás a budapesti egyetemen. Arra hivatott férfiú 
hirdetheti az Isten igéjét az egyetemi templomban, első-
sorban egyetemi hallgatók számára, bevezetheti és útba-
igazítja a hitszónoklás elméletében a hittudomány-
hallgatókat és feladata elsősorban neki, a tanszék 
betöltőjének, életet kelteni a homiletika irodalmának 
eddig eléggé kietlen mezején. 

A homiletikai tanszék üresedése volt alkalmi oka 
a jelen mű keletkezésének is. A benne foglaltak azon-
ban több esztendőnek, még pedig — mint a szerző 
maga mondja előszavában — úgy a katedrán, vala-
mint a lelkipásztorkodásban eltöltött kilenc esztendő-
nek a munkáját tartalmazzák. Ez alkalomszerű ok 
okozza, hogy sietve készült ez a könyv, a sok évi elő-
munkálat pedig meglátszik a könyvnek sokoldalúságán, 
a benne összehalmozott sok okos gondolaton és gyűjte-
ményen. Nem csupán elolvastam, hanem határozottan 
tanulmányoztam Boroviczény könyvét. Összehasonlítot-
tam egy-két más hasonló könyvvel. Most munkámnak 
a végén konstatálhatom azt, hogy ez a könyv nemcsak 
kiállítás dolgában, hanem tartalmilag is szép munka és 
akármilyen finvás Ízlésű ember örömmel és haszonnal 
forgathatja. 

Boroviczény műve tankönyv. A növendékek szá-
mára való elsősorban. A hitszónokban kívánatos er-
kölcsi és értelmi erényeket (vallásosság, életszentség, a 
szentírás, a hittudományok, a szónoklattan ismerete) 
ismerteti elsősorban (14—66. lapok). Azután (66—93.) 
rövid útmutalást ad a szónoklás gyakorlására. Meg-
jegyzi, hogy jónak látta ezt megírni, mielőtt a hitszó-
noklás törvényeit részletesen tárgyalná. S én ezt nagyon 
okos gondolatnak tartom. Jól is van megírva. Úgy-
annyira, hogy ezen részlet alapos tanulmányozását min-
den pap számára nem tudom eléggé hangsúlyozni. 
Külön lenyomat készítését sem tartanám épen fölösle-
ges munkának. 

Csak ezután tárgyalja a könyv a hitszónoklásnak 
ismert szabályait. Legyen gyakorlati, népszerű, lélek-
tanilag készült. (198—224.) Hogyan kell magya-
rázni, meggyőzni, megindítani, az elvont gondolatokat 
érzékíteni, vagyis képzeteket alkotni az egyszerűbb 
hallgatók számára és miképen hasson a hitszónok a 
hallgató érzelem világára. (149—283. lapok). A könyv 
második részében a hitszónoklási anyag elrendezését 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés) és a szentbeszéd külön-
féle nemeit tartalom és külalak szerint tárgyalja. 
(287—331. 1.) Végül (341—463. 1.) bőségesen a legnagyobb 
szónokoktól közöl részekre bontott, magyarázatokkal 
ellátott beszédeket s ezeken mindjárt bemutatja az 
elméleti résznek a gyakorlatban való értékesítését. 

A tartalomnak ez a rövid ismertetése is meggyőzi 
az embert arról, hogy jól beosztott, alapos tankönyvvel 
van dolga. A tankönyv tanításiránya mindig az, hogy 
az előírt szokásos anyagot miképen fogja össze és adja 
elő a szerző. Boroviczény jó tanárnak és. tankönyv-

írónak mutatja magát ismertetett tankönyvében. Külö-
nösen ki akarom emelni azt, hogy mennyire tetszik 
nekem ezen könyvben az egyéniség hangoztatása. Sza-
bályokat ír elő, tanítani akar, mert meggyőződése, 
hogy «orator fits, hogy a szónoklás mesterségét tanulni 
lehet. Lehet tanulni szabályokat, lehet hallgatni szóno-
kokat, tanulmányozni régi nagyokat, de nem szabad 
szolgailag utánoznunk senkit, nem lehet a szabályokra, 
mint valami rámára, ráhúzni a beszédet. Tanuljunk a 
nagyoktól, de ne utánozzuk őket. Legyenek a szabályok 
a csonton, de hús és formás idomok takarják azt el. Ezt 
a gondolatát folyton és mindannyiszor ismétli, vala-
hányszor könyve különféle részeiben alkalma van reá. 
(66., 152., 282. 1.) Kövesd hibáktól megtisztított egyéni 
természetedet, ez az ő receptje. 

«Különös tekintettel a gyakorlatra», így szól a 
könyv cime s azt jelzi, hogy nemcsak iskolakönyv ez, 
a mű hittudományi hallgatók és a szónoklattan tanára 
részére való, hanem hogy a lelkészkedő papság is for-
gathatja. Forgassa is, nagyon ajánlom ! Sokat lendít 
szentbeszédein vele. Az elmés és praktikus útbaigazítá-
sok, amelyeket e könyvben talál, nagyon megkönnyí-
tik a papnak az igehirdetés nehéz munkáját. Egy új, 
ismeretlen, illetve elfeledett világ tárul a lelkipásztornak 
immár kifáradt tekintete előtt. Ezen könyv olvasása 
után újra nagy öröme lesz abban, hogy prédikál, hogy 
az Isten igéjét hathatósan és szépen hirdetheti. Mint 
meglett papi embereknek szóló könyvet lia tekintem, 
akkor hosszadalmasnak, fölöslegesen részletesnek kell 
mondanom, különösen a különféle alakzatoknak a 
részletes ismertetését (V—VIII. fejezetek). Azt hiszem azt 
a szerző mint theologiai tanár sem adhatta elő. Egy tan-
könyv kereteit, egy theologus képességét és igényeit is csak 
úgy, mint egy lelkipásztornak a türelmét ez mind messzi 
meghaladja. Azoknak lehet jó, akik a szónoklattannal 
hivatalból vagy különös kedvtelésből foglalkoznak. 

Már ismertetett egyik sarkalatos elve az egyéniség 
érvényesítése a hitszónoklásban. Egy másik gondolata 
az, hogy szentbeszédeinket lélektanilag kell felépíte-
nünk. A lélek szóljon a lélekhez. A hitszónoknak egész 
konkrété az emberi lelket, annak egész természetét, 
tevékenységi módját kell szem elölt tartania, lia meg 
akarja magának nyerni. Kár hogy e téren bizonyára 
mindenki szemében tekintélynek elismert Plátó bölcs 
szavait csak vonal alatt hozza (116. lap). 

Emeli e könyv hasznavehetőségét az a sok példa, 
beszédcsoport és vázlat, melyet az elméleti részben is, 
tárgyalás közben is a szentírásból, szentatyákból és a 
többi leghíresebb egyházi meg világi szónokok beszé-
deiből közöl — mondhatom igen találóan, szerencsés 
megválasztással. Kár, hogy a forrásmunkák felsorolásá-
nál kihagyta a bécsi Reinhold müveit, a kinek könyve 
pedig tudvalevőleg Buvillet megtérítette. 

TütlCssij Miklós dr. 

Pór Antal. 
Ez a mi magyar földünk időnkint mintha meg-

erőltetné magát a szellemi termelésben, egyszerre 
szokott bő termést hozni, egyszerre szokta támasztani 
egész csoportját a jeles férfiaknak, azután pedig jó ideig 
szünetet tart. Mi ezt rendesen csak utólag vesszük 
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észre, akkor, mikor a bő termés után egyszerre csak 
a szünet áll be, mikor nagy férfiaink elmúlnak. 

A mult század első felében egyszerre két nagy 
triászunk is támadt : Vörösmarty, Petőfi, Arany az 
irodalomban, Széchenyi István, Kossuth Lajos és 
Deák Ferenc a politikában ; nagy elmék, nagy alko-
tók a javából ; utánuk, mint látjuk, hosszú szünet kö-
vetkezik, bármily nagy szüksége is volna a nemzet-
nek hasonló nagy folytatókra. 

Úgy vagy három évtizeddel ezelőtt a magyar 
kath. papságban is egyszerre alakult ki a történet-
írók egy nevezetes gárdája, mely uralta a magyar 
történettudományt. Egyik jelesebb dolgokat alkotott, 
mint a másik. Egyik nagy mű a másik után jelent 
meg tőlük. Vezettek, irányítottak s diszlettek a magyar 
tudomány vegyesképű areopagjában. Élt még akkor 
a viszontagságos életű Horváth Mihály ; munkálkodá-
suk delelőjén állottak Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, 
Fraknói Vilmos, Pór Antal, Vaszary Kolos, Czobor 
Béla, Bunyitay Vince, Hradczky József, Ivandra Kabos 
s szárnyait bontogatta a nagy kritikus Karácsonyi 
János, Békefi Bemig és vele Kollányi Ferenc. 

Ma látjuk csak, mi volt nekünk ez a tudós 
csoport, micsoda bőven termelő földje a magyar 
tudománynak, mikor sorai erősen megritkultak, 
mikor ismét várnunk kell, míg majd a beállott 
szünet után az elmultak helyét hasonló nagyszabású 
munkások foglalják el. Mert némi szünet van most 
ezen az oldalon; a jövő emberei még csak fejlődő-
félben vannak, mint azt az itt-ott megjelenő kisebb-
nagyobb dolgozatok elárulják. 

Az egykori nagy gárdából a mult héten dőlt ki 
a mindvégig munkás Pór Antal, esztergomi kanonok, 
nemzeti történelmünk Anjou-korának specialistája. 
Más tárgyú történeti művein kívül ugyanis ez a 
kor, a Nagy Lajos kora, a XIV. század eleje, volt az 
a terület, melyen ő otthonos volt. Majd önállóan, 
majd a «Századokban» jelentek meg idevonatkozó 
dolgozatai. Mikor Acsádynak arra az időre vonat-
kozó tévedéseit kellett kiigazítanom, csak Pórnak a 
Szilágyi Sándor nagy nemzeti történetében foglalt 
részletét kellett szembesítenem Acsádyval s tisztázva 
lett minden kérdés mind a király, mind a szentszék 
körül. A történetünkbe becsúszott s Arany János 
által is megénekelt «Zách Klára» megható mondájá t 
is Pór helyezte a történeti mesék lomtárába. Szépen, 
alaposan és sokat dolgozott. 

Egy időben politikus is volt, mint Jókai, ez a 
szereplése azonban nem volt rokonszenves. De ez a 
körülmény semmit se von le értékéből. Az ilyen nagy-
szabású irodalmi férfiakat ugyanis nem szabad a köz-
napi mértékkel mérlegelnünk; az ő egész súlyukat a 
toll adja meg, mellyel nagyszerűt alkottak. Az ő, mély-
séges kutatásokhoz szokott szemük, sokszor máskép 
látja az időket és az embereket, mint mások, akik 
csak a muló jelen tüneményei között révedeznek. 

Vajha a ritkuló gárda sorait ismét mihamarább 

foglalnák el hasonló nagy munkájú férfiak, dicső-
ségére a magyar klérusnak. —k. 

IM. K i s v á r d a . 191 l-re még hat korona. 
H. P a n n o n h a l m a . Megkaptam, közlöm. 
!•'. C s í k s z e r e d a . Nem tudatta idején lakásváltozását; 

persze, hogy emiatt nem kapja meg a folyóiratot, mert az 
régibb helyére jár s nekünk zavart okoz. 

F . C l e v e l a n d . Milyenek az egyházi viszonyaik Ameriká-
ban? Küzdés nemde ott is az élet, a jó harca a gyarlóságok-
kal, mint mindenütt, ahol ember él. 

V a l a k i n e k . A kath. sajtónak az ünnepek rendezésének 
kérdésében csak tájékoztató feladata lehet; tolmácsolja a 
közönség fölfogását, az egyes vidékek tényleges szükségleteit, 
az óhajokat ; de a döntő szót, tehát a végleges rendezést, a 
pápa a püspökökre bizta. Várjuk be ezt, ennek nyomában 
alakul ki majd a praxis, a hivek által követendő szabály. 
Ne mi akarjuk előre eldönteni a lelkiismereti kötelezettséget. 

S e h . B u d a p e s t . Nagyon helyes az ilyen aktuális kérdé-
sekkel foglalkozni, hogy lia majd nálunk is szinre hozzák, 
előre legyünk tájékozva az útról, melyet a mű a külföldön 
befutott. Pedig katholikusellenes iránya miatt erre el lehe-
tünk készülve, hisz belénk mindenki bántatlanul törülheti 
sáros csizmáját. Legközelebb hozom. 

S e x t u s n a k . Cikkét félretettem. Tartalma, a mai keresz-
tény politika és sajtójának obstrukciós magatartásáról, amit 
a keresztény szellemmel (omnis potestas a Deo) megegyez-
tetni nem tud, már csak az cszmetisztázás céljából is, alkal-
mas volna a megbeszélésre ; de a tudományos folyóirat, 
aminő a «Religio», aktuális politikával nem foglalkozhatik. 
A politikának vannak saját organumai. 

IÏ. B u d a p e s t . A közélet férfiának nem szabad érzékeny-
kedőnek lennie. Ha alkotni akar valamit vagy valamely köz-
ügyet előbbrevinni, mindig hozzá kell nyúlnia a meglévő 
állapothoz, meg kell bolygatnia a régihez szokott embereket 
s ezzel rendesen darázsfészekbe nyúl. Fölsziszennek ellene, 
mert érdekeik ezer szála fűződik a meglévő állapothoz. Az 
érdekszálak pedig nehezen szakadoznak. Félreértik az iHe-» 
tőt, meggyanúsítják szándékait, elnevezik személyeskedőnek, 
ócsárlónak s mindennek a világon, csak egyre nem gondol-
nak soha: hátha annak az embernek igaza van, hátha a 
közügy érdekében beszél ? Ez rendszerint a közügyekért 
fáradozó férfiak sorsa az egyházban és az államban egyaránt. 
Ilyen önfeláldozók nélkül mivé is válnék a közélet, ez a 
legközönségesebb önzéstől nagyon is szagos harci tér? Tehát 
csak kitartás, majd halála után sírjánál fogják mondani, hogy 
derék ember volt. 

A hátralékos előfizetők szíveskedjenek beküldeni 
a pénzt. 

TARTALOM: A tekintély tisztelete. III. (Vége.) 
Dudektöl. — Hofbauer sz. Kelemen élete. XXVI. (Vége.) 
Breznay Béla dr.-tól. — A mohácsi csatavesztés. III. 
T. L.-től. — Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Kon-
stantin előtt. XV. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Lex 
minimi. III. (Vége.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y —la-tói. — Arról a bizonyos ünnep-
rendeletről. Kóza Györgytől. — Irodalom. Gatterer-Krus : 
Katechetik. d.-től. — Braig-Mausbach-Reinhold : Der 
Modernismus. I. Tóth Tihamértól. — Boroviczény : 
A kath. hitszónoklás tankönyve. Töttössy Miklós dr.-tól.— 
Pór Antal. — A-.-tői — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<\ 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Pázmány Péter levelei. 
Akit hazánk sorsának intézésében valaha az első 

hely illetett meg s akinek páratlanul álló nagy egyé-
nisége még három század multán is oly élénk ke-
gyeletet fakaszt az utódok emlékezetében, arról a 
«Religio»-nak, ha csak irodalmi szempontból foglal-
kozik is vele, nem a rendes irodalmi rovatban, 
hanem itt az első helyen kötelessége szólani. Az elsőt, 
ha szóba kerül, mindenkor az első hely illeti meg. 
Már pedig Pázmány lángeszével, ritka egyházi és 
politikai éleslátásával, kormányzói tevékenységével, 
irataival s alkotásaival első volt a saját korában, 
hazánk egyik legbonyolultabb s a legnehezebb viszo-
nyokkal terhelt korszakában, s elsőnek marad a késő 
utódok előtt is mint egyháziasságában és hazafisá-
gában utánzandó mintakép. 

Tehát a nagy Pázmányról van szó. 
Hogy ezt nemcsak úgy képzeljük róla, hanem 

hogy az ő nagysága történeti tény, meggyőződtünk 
abból a hatalmas kötetből, mely minap hagyta el a 
sajtót s Pázmány leveleinek második részét tartal-
mazza.1 Ez a legvalódibb Pázmány, igen ez Pázmány 
maga, ahogy egy zűrzavaros korszak összes egyházi 
és politikai szálait kezében tartja; ahogy gondolkodik, 
itél, tanácsol és irányít. Ahogy a maga közvetetlen-
ségében nagy lelkével ő maga fedi föl magát előt-
tünk s ítéletünk, értékelésünk alá bocsátja magát. 
Ahogy ő maga jeleníti meg magát leveleiben. Követve 
az angol felfogást, akik leveleket és beszédeket szoktak 
kiadni életrajz gyanánt,2 mondhatjuk, hogy ezek a 
levelek Pázmány leghívebb élettörténete. 

Ezt a kötetet akarjuk bemutatni a közönségnek, 
miután az elsőt tavaly ismertette a «Religio». 

Ez a második kötet 515—1108, összesen tehát 
593 Pázmány-levelet foglal magában s ezek közül 
401 most jelenik meg először nyomtatásban. 

Nagy munkának megbecsülhetetlen nagy ered-
ménye ez. Hanuy dr., a levelek gyűjtője és sajtó alá 

1 Petri Cardinalis Pázmány : Epislolae collectae. Accu-
rante Francisco Hanuy, Universitatis professore. Tomus II. 
Budapestini, 1911. Negyedrét 790 1. és hat levél hasonmása. 

2 L. a «Budapesti Szende» 1911. 394. 1. (Taine egyénisége.) 

rendezője, két év előtt itt a «Religio»-ban maga be-
szélte el, hol és merre járt a levelek után. Hát annyi 
bizonyos, hogy nagyobb ambícióval és fáradhatatla-
nabbul neki szentelni magát egy nagy célnak, mint ezt 
Hanuynál mi kollegái tapasztaltuk, embert még nem 
láttam. Beutazta Európa nagyobb részét; bújta az 
állami és a családi levéltárakat, itthon pedig, az 
anyaországban és Erdélyben, tűvé tett mindent, ahol 
csak a régi családi összeköttetések folytán Pázmány-
levelet gyanított. 

A nagy fáradtsággal járó kutatásnak ritka szép 
sikere is lett, mellyel az előző kutatókat (Fraknóit, 
Szilágyi Sándort stb.) nagyban felülmulta. A sok, eddig 
kiadatlan levél, mint bőséges új forrás, áll mind-
nyájunk, de első sorban a hazai történetírás rendel-
kezésére. A levelek 1629-től Pázmány haláláig, vagyis 
1637. év márciusáig terjedő időszakra, II. Ferdinánd, 
török hódoltság, Bethlen Gábor és 1. Rákóczi György 
mozgalmas korára vonatkoznak. Jelentőségükben 
pedig felülmúlnak mindent, amit a levél megszokott 
fogalmán érteni szoktunk. 

Csak az látja igazán, aki, mint én, átolvassa azokat, 
hogy Pázmány a maga korában több volt, mint prímás, 
mint megszokott egyházi méltóság: ő a hazai poli-
tikai és hadi eseményeknek is a központja volt. 
Nélküle, kikért tanácsa nélkül, egy lépést sem tett 
Ferdinánd király; minden fontosabb ügyben, még a 
törökkel való szövetségére vonatkozó ügyeiben is, 
tanácsát kérte s utána igazodott Erdély kálvinista 
fejedelme, I. Rákóczi György (érdekes e tekintetben 
pl. a 872. levél a 474. lapon). Titkos betűik is voltak. 
(490., 492., 495., 502., 660. 1.) A kötet leveleinek talán 
nagyobbik része eme levelezésekből áll. Olvasásuk-
ból azt a benyomást nyerjük, hogy az irányadók 
felfogása szerint Pázmány szeme látott akkor leg-
jobban; benne, eszében, Ítéletében bíztak meg mind-
nyájan, legalább nélküle, irányítása nélkül nem tör-
tént semmi. S hogy a zűrzavaros viszonyok között 
mennyire jól látott ő, semmiből se következtethetjük 
kézzelfoghatóbban, mint, ami mai mérlegelésünk 
szerint szinte feltűnő egy akkori katholikus érseknél, 
mint az ő állásfoglalásából az önálló (ha mindjárt 
protestáns) Erdély mellett, amiben Eszterházy Miklós, 
a nádor, soha sem tudta megérteni. Pázmány, kirá-
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lyának, a Habsburgnak, rendithetetlen hive, nem 
kívánta Erdély visszacsatolását, sőt Rákóczi György 
fejedelemnek helyzetét szinte atyai jóindulattal 
mindenkép megerősíteni iparkodott. Szerinte Erdély 
önállósága, az akkori viszonyok között, a magyar haza 
önállóságának is főbiztositéka. Enélkül, szokta volt 
mondani, gallérunk mögé pökik a német. Pökött is, 
amint Pázmány halála után I. Rákóczi György fia 
hiú vágyaktól ingereltetve a lengyel királyság után 
kezdett áhítozni s emiatt kihívta maga ellen a török 
haragját. Megdőlt az önálló Erdély, odavonult a 
német s ránk szakadt I. Lipót korszaka, melyen 
aztán se a Wesselényi-féle összeesküvés, se Tökölyi 
és II. Rákóczi Ferenc fölkelése többé nem tudott 
segíteni. 

Az a kor elevenül meg előttünk eme levelekben ; 
nemcsak azt tudjuk meg, mi történt, hanem az ese-
mények rugói is föltárúinak, sok tekintetben máskép, 
tisztábban, igazabban, mint ahogy eddig ismertük. 
S főkép ez adja meg ennek a publikációnak a nagy 
becsét, melyért az egyetemnek s megbízottjának, 
Hanuy professzornak, hálás lehet a hazai történetírás. 
Maradtak fönn ugyanis a múltból más szereplő 
egyéniségeknek levelezései is, de egyik sem oly 
értékű, mint Pázmányé a saját korára nézve. Akár 
a helyzet ismerete, akár különösen a közlés meg-
bízhatósága tekintetében. Pázmány e levelek benyo-
mása szerint minden tekintetben kivételes egyéniség, 
még az igazmondásban is. Aki a királytól küldetve, 
bízva ügye igazságában, oly hangon tárgyal a pápá-
val (VIII. Orbánnal) és a bibornokokkal Rómában, 
mint Pázmány tette; aki úgy ír — szinte minden 
nagyúri formalitás mellőzésével — a királynak, az 
erdélyi fejedelemnek, a nádornak s más előkelőség-
nek, sokszor korholó vagy szemrehányó hangon is, 
mint ahogy Pázmány eme leveleiben olvassuk, annak 
a tollát nem befolyásolja semmiféle személyi tekintet, 
sem érdek, sem hiúság : az felül áll az igazmondást 
megvesztegető minden tekinteten, annak a szava 
föltétlenül megbízható. A történeti megismerés szem-
pontjából tehát megbecsülhetetlen értékű. «En hízel-
kedni nem tudok, hazudni pedig tudva nem akarok», 
írja egyszer Eszterházy Miklós gróf nádornak (426.1.), 
akivel különben is talán legjobban és legtöbbször 
éreztette kérlelhetetlen igazmondását. Bethlen István 
grófnak (I. Bákóczi György ellenfelének) pedig: 
«Letegye kegyelmed én felőlem azt a gondolkodását, 
hogy valaki barátságáért kiljebb hagyjam vonatni 
elmémet és igyekezetemet az igazság határánál». 
(637. 1.). 

Pázmány csodálatosan elfogulatlan egy ember 
abban a nagyon elfogult korban. IIa állami ügyről 
van szó, a haza igaz érdekénél nem ismer más 
szempontot;1 ha az egyházi területen intézkedik, 

1 Jellemző egyik nyilatkozata : «A mi nyomorult nemze-
tünknek szerencsétlensége, liogy az oltalomtul majd annyit 
kell félni, mint az ellenségtül». (358. 1.) 

szigorú és kérlelhetetlen a kánoni elvek alkalmazá-
sában.1 Elfogulatlansága a protestánsok szerzett jo-
gaival szemben (természetesen nem tévesztvén szem-
elől azt sem, hogy a katholikusok vannak in posses-
sione) kivált I. Rákóczi Györgyhöz való viszonyából 
s a hozzá írt leveleiből tűnik ki. Oly elfogulatlan 
tanácsadója tud ő lenni Rákóczinak, mint Ferdi-
nándnak. 

De nemcsak első államférfia ő az akkori nehéz 
időket élő magyar államnak, hanem társadalmilag 
is rendkívül sokoldalú férfiú. Izeg-mozog; mindent 
hall, mindent lát s mindenbe beleszól. Most Sellyén, 
majd Pozsonyban, most Bécsben, majd rendes szék-
helyén Nagyszombatban (Esztergomban török lakott), 
most Barsszentkereszten, majd másutt találkozunk 
vele. Még a pörösködő s bajaikban hozzá tanácsért 
forduló főúri családok ügyes-bajos dolgainak elinté-
zésére is talál időt. Persze akkor is első sorban a 
lelkek üdve érdekli. Batthyány Ádámnak pl. nem 
mulasztja el megírni: «Es mihent valami terhét érzi 
lelkének, a szentgyónás által attúl menekedjék meg». 
(72. 1.) Pállfy István grófnak: «Kged is böjtöljön mi 
velünk». (188. 1.) 

Mindenenfelül pedig, mint ezt állása hozta ma-
gával, mintaképe egy érseknek, egy prímásnak. Olyan 
tevékenységet, aminőt Pázmány, mint az ország első 
főpapja, kifejtett s oly nehéz viszonyok között, 
aminők akkor voltak, álmodni is nehezen tudunk. 
Ez egyszerűen bámulatba ejtő. És mégis valóság; 
csak leveleit kell olvasnunk, hogy meggyőződjünk 
róla. O a primás (Primas regni Ungariae, mint állan-
dóan írja magát) s csakugyan ő az első a tevékeny-
ségben, az őrködésben, a javításban. Figyelmét semmi 
sem kerüli ki, buzgólkodása mindenre kiterjed, 
amire a protestantizmus és a török által a tönk 
szélére juttatott magyar katholikus egyháznak szük-
sége van. Zsinatokat tart, szerzetes-rendeket és 
breviáriumot reformál; a Ferenc-rendiek számára 
Érsekújvárt, Komáromban, Nagyszombatban kolos-
torokat épít ; papnevelő-intézeteket s végre egyetemet 
alapít. Szinte kérdezzük, nagy irodalmi tevékenysége 
és gyakori betegeskedése mellett honnan van annyi 
ideje és ereje mindezek megtevéséhez ? 

Pázmány mindenbe be volt avatva, mindenben 
résztvett. Ama kor politikai, társadalmi és vallási 
viszonyaiba tehát senkitől se nyerhetünk oly tárgyi-
lagos s egyúttal oly sokoldalú betekintést, mint 
Pázmány eme kiadatlan leveleiből. Javítanunk is kell 
erre a korra vonatkozólag a mai történeti könyveink 
némely felfogásán. Sokat tudunk meg belőlük, amit 
eddig máskép tudtunk, amit a felekezeti elfogultság 
elferdített.2 

1 Egyszer a betöltendő veszprémi püspökségről lévén 
szó, figyelmezteti a királyt: Episcopatus ille non Dominantem, 
sed Episcopum cupit. (392. 1.) 

2 E levelek átolvasása után talán Andrássv Gyula gróf 
is módosítani fogja Pázmányról vallolt egyoldalú felfogását. 
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A kötet gazdag tartalmának eszerint van nemzet-
történeti és van magyar egyháztörténeti jelentősége. 
Remélhető, hogy a tudósok szorgalmasan föl is hasz-
nálják ama korszak javított történetének a meg-
irásánál ; protestáns testvéreink pedig a levelek ol-
vasása közben rájönnek, hogy ezután nekünk is át kell 
valamit engedniök az általok rendszerint kisajátított 
hazafiságból. 

Megbecsülhetetlen e leveleknek forrás-értéke. Sok 
kérdésről egész tanulmányokat lehet írni belőlök. 

De még más hasznot is meríthetünk olvasásuk-
ból. E levelekben Pázmány közvetetlenül beszél 
hozzánk, azzal a felülmúlhatatlan zamatos magyar-
sággal, mely őt a magyar próza megalkotójává avatta. 
Ez egy. Azután pedig micsoda jellem ő; micsoda 
ember, micsoda főpap s hozzá micsoda tipikus ke-
mény egy magyar? Hogy védi a magyar egyházjogi 
institúciókat még a római szent-székkel szemben is! 
Történeti jelentőségén kívül ez a második hasznos 
oldala ennek a kiadványnak, hogy elénkbe állít egy 
oly egész és tökéletes férfiút, aminőnek látásától 
szinte teljesen elszoktunk. Valósággal nevel, buzdít 
s tettre való készséget önt belénk az olvasása. Jobbak, 
nemesebbek, önzetlenebbek s tettre készebbek leszünk 
tőle, akár mint katholikusok, akár mint hazatiak. 

Utolsó két levele a közlöttek között egy napon 
kelt : 1637. március 11-én. Az egyik Pállfy Pál gróf-
hoz, a másik f. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez 
van intézve. 

Az elsőben humorizál a Pöstyént sokat látogató 
beteg primás, talán először az egész kiadványban. 
A végén ezt í r ja : «Asszon3Tomnak (Pállfy nejének) 
ajánlja szolgálatomat és kérje, hogy őkegyelme csi-
náltassa meg nekem egy Apotékában azt az egy-
nehány pillulát és küldje alá: Recipe pillulas très, 
pro sene 68 annorum, ut viginti annis junior fiat. 
Valamit kíván a patikárus, megfizetem. 

A másikban inti a fejedelmet, menesszen kül-
döttséget Bécsbe az új királyhoz, III. Ferdinándhoz 
(II. Ferdinánd hazajövet Németországból febr. 15-én 
hirtelen meghalt Bécsben) s hozzáteszi : Ad Domini-
cain Eaetare együtt leszünk Őfelségénél. 

A pillulák nem jöttek, mert nem akadt oly pati-
kárus, ki öregeket megifjító pillulákat csinálni tudna ; 
az új király üdvözlésére se mehetett Bécsbe, mert 
március 19-én meghalt Pozsonyban, magával vivén 
sírjába, mint jellemének e levelek által oly sokszor fel-
tüntetett egyik szép vonását, a soha nem változó 
hűséges odaadást úgy II. Ferdinándhoz, mint I. Bákóczi 
Györgyhöz. 

Ez Pázmány leveleinek második kötete. 
Hogy végre a derék gyűjtőre, Hanuy dr.-ra, még 

egyszer visszatérjünk, munkája nemcsak az anyag 
fáradhatatlan összegyűjtéséből és sajtó alá rendezé-

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabad-
ságának okai. (1905. II. 262—270. 1.) 

séből állolt; hanem annak a pontos följegyzéséből is: 
hol van most az illető oklevél s milyen állapotban 
található és lia közölük valamelyik már eddig meg-
jelent, kik és hol adták ki. Magokat a leveleket pedig 
jegyzetekkel kiséri, magyarázza az előforduló s 
kevésbbé ismert történeti vonatkozásokat ; szóval a 
kiadványt ily módon is az olvasó számára használ-
hatóvá tenni igyekezett. 

Pázmány megérdemelte tőle a sok fáradozással 
járó munkát ; őt viszont, aki ily becses kiadvánnyal 
gazdagította irodai munkát, meleg köszönet és elis-
merés illesse részünkről. Dndek. 

Szent Ágoston eszthétikája. 
Szent Ágostont az eszthétika történetében is 

sokkal nagyobb hely illeti meg, mint amekkora 
nevének eleddig jutni szokott. Azzal szokták e dolgot 
elintézni, hogy Plotinosnak eszthétikáját egyszerűen 
kereszténnyé s még misztikusabbá tette s alig veszik 
észre, milyen gondos, következetes és önálló empí-
riával állapítja meg tételeit, amelyeknek Plotinos 
tanításával való megegyezése sokszor épen csak 
látszat. 

Egyes alkalommal tett megjegyzéseket nem szá-
mítva, szent Ágoston eszthétikával két külön műben 
foglalkozik. Az első még keresztsége előtt szerkesztett 
munka «de pulchro el apto» elveszett. Azt azonban, 
hogy a jelzett két fogalmat hogy választja szét, más 
művéből mégis tudjuk. «Pulchrum — úgymond — 
per se ipsum consideratur atque laudatur, aptum 
vero quasi religatum pendet aliunde, nec ex seme-
lipso, sed ex eo, cui connectitur, iudicatur». Másik 
munkája : De Musica libri sex. A mű nem arról 
szól, amit mi ma zenének mondunk («musica est 
scientia bene modulandi)), szól az ő meghatározása), 
hanem főképen a ritmusról: de numeris. 

Bendszeresen és módszeresen tárgyal. Nem az a 
célja, hogy technikus ismereteket közöljön, elméleti 
érdeklődéssel kutatja tárgyát. Hasonló kérdéseket 
már előbb is tárgyaltak a grammatikusok, de maga 
szent Ágoston is kiemeli, hogy ő másképen jár el. 
Ő nem éri be azzal, hogy csak közölje a régiek 
megállapodását azzal az egyetlen megokolással, hogy 
ez így volt, így van, ahogyan ez a grammatikusok-
nál szokás; ő minden egyes tételét külön empíriával 
állapítja meg és igazolja. A számottevő kritérium 
pedig mindig az, tetszetős, kellemes-e valami vagy 
sem. «Sed ne te auctoritate premere videar — 
mondja — accipe aliquid liorum versuum et vide, 
utrum oífendat auditum». (I. c. 21.) 

Mestere, akit egészen követne, nincsen. Vannak 
ugyan gondolatai, amelyeket Platóntól tanult, így pél-
dául az az állítása, hogy a szép «non mole constat 
sed parilitate ac dimensione», de el is tér a nagy 
görögtől. A [up.T]aiç-t például nem fogadja el a mű-
vészet lényegéül: «aut igitur picas et psittacos et 
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corvos rationalia esse dicturus es animalia, aut imi-
tationem nomine artis temere vocasti». (I. c. 4.) 

Ilogy Plotinos sem mondható mesterének, köny-
nyen kimutathatom. Plotinos tiltakozik az ellen, hogy 
méretben és szimmétriában lássuk a szépet, mert 
akkor az egy, az egység nem lehetne szép. Pedig ez 
a leginkább szép, sőt a szépség épen az egységnek, 
vagy tovább haladva a plotinosi gondolatok során 
az ideának átsugárzása a fölfogásunk elé táruló 
jelenségen. Az anyag nem szép, az anyag rút. A fény 
ellenben szép, hiszen testtelen, anyagtalan s bizonyos 
tekintetben idea: «ratio quaedam atque species» 
(Creuzer fordítása.). Szent Ágoston is hangoztatja az 
egységet — «omnis porro pulchritudinis forma unitas 
est» — csakhogy ez egység egészen más, mint a 
Plotinos egysége. Ez ritmikusan, numerosus-an tagolt 
egység. «Numerus autem et ab uno incipit et aequa-
litate ac similitudine pulcher est et ordine copula-
tur». (VI. c. 13.) Ebből a fölfogásból az következik, 
hogy minden lehet szép, az anyag is, sőt valóban is 
az «in ordine ad universum». A szépségben mindig 
a numerus a lélek. A szépségnek jegyét sokat föl 
lehel sorolni : unitas, varietas, aequalitas vei partium 
similitudo, convenientia vei proportio ordoque — 
a legfőbb princípium mégis a ritmus, a numerus: 
«ubi autem aequalitas aut simililudo, ibi numero-
sitas». (VI. c. 13.) A szép gyönyörködtet. Nem lényege 
ugyan a gyönyörködtetés, de megvan («respondebi-
tur ideo delectare quia pulchra sunt, non pulchra 
esse quia delectant»). De a gyönyörködtetésben is 
van ritmus. Ime egy mélységes szent Ágostoni szó: 
«delectatio quippe quasi pondus est animae ; delecta-
tio ergo ordinat animum». (VI. c. 11.) 

Hogy a ritmus fontosságáról már előbb is tudtak, 
világos (cf. Cicero De oratore lib. III. c. 45 és c. 50) ; 
de természetébe, szabad talán így is mondanom: 
pszichológiájába még senki úgy be nem tekintett, 
mint szent Ágoston. Hogy pythagoreus hatásnak 
része lehet benne, nem hihetetlen. 

Ritmus szent Ágoston elemzése szerint sokféle 

putatum est hos etiam qui sunt in sentiendo numé-
ros operationes esse animae». (VI. c. 6.) Mindezek-
nek kellő értékelése végett azonban mindig szemmel 
tartsuk, hogy ezek nem alkalomszerű, hirtelen ejtett 
megjegyzések, hanem tudományos módszerességgel 
folytatott tanulmánynak megállapításai. 

A már említett négyféle ritmuson kívül azonban 
még más ritmust is ismer a szentatya. «Quintum 
genus numerorum in ipso naturali iudicio sen-
tiendi». A különböző ritmusok szerepét pedig a 
következőképen fogja föl. «Ego puto, cum ille a 
nobis propositus versus canitur Deus creator 
omnium, nos eum et occursoribus illis numeris 
audire et recordabilibus recognoscere et progressori-
bus pronunciare et bis iudicialibus delectari et 
nescio quibus aliis aest imere. . . An tibi unum atque 
idem videtur delectari sensu et aestimare ratione ?» 
(VI. c. 9.) Tehát még hatodik fajta ritmus is van s 
ezzel teszi meg aztán azt a lépést a misztikus, örök, 
isteni ritmusok felé, melyet a hatodik könyv címé-
ben így jelez: «liber sextus, in quo ex mutabilium 
numerorum in inferioribus rebus consideratione 
evehitur animus ad immutabiles numéros, qui in 
ipsa sunt immuitabili veritate». Művének épen ez a 
könyv a fénypontja. Ez különben már abból is 
látszik, hogy a közölt idézetek jórészt ebből a 
könyvből valók. 

Kár, hogy szent Ágoston gondolatainak nem 
akadt velük bíró továbbgondolója. Ezzel az eszthé-
tika már akkor tehetett volna olyan előretörtető 
lépéseket, amilyeneket csak hosszú, hosszú szüne-
telés után szinte csak a legújabb korban tehetett. 
A szentatya eszthétikájában messze juttató megindu-
lások kínálkoztak volna. Módszere például szolgál-
hatott volna; gondolataiban pedig igazán sok ösz-
tönzés várta a megértést és kifejtést. Az újabb tudo-
mány még nem igen vette ezt tudomásul, csak 
legújabban kezdik észrevenni. Erre vall például 
Berthaud-nak különben nem nagy értékű tanul-
mánya (Sancti Augustini doctrina de pulchro inge-
nuisque artibus, Poitiers) vagy még inkább az a 
jelenség, hogy a modern eszthétikának egyik nagy-
mestere, Th. Lipps, a müncheni egyetemen szemi-
náriumi tanulmánynak foglalkoztatta tanítványait 
szent Ágostonnal. A magyar tudományos világban 
ez a kis cikk szeretne némi érdeklődést kelteni. 

Havadi Barnabás. 

van. Van objektiv ritmus a hangzásban, van szub-
jektív a hallásban; «numeri sonantes» mondja az 
elsőről ; «numeri occursores» a másikról. Ez már 
a léleknek az érzéki benyomásnak eléje siető acti-
vitasa. De van bennünk ritmus minden hallás nélkül 
is; van emlékezetünk szerint: «numeri recordabiles» 
és van ritmus, mint tartalom nélkül való pszichikus 
activitas : «numeri progressores». «Et taciti apud 
nosmetipsos possumus aliquos numéros c o g i t a n d o ^ mohácsi csatavesztés. 
peragere ea mora temporis, qua etiam voce pera-
gerentur». (VI. c. 3.) Hogy milyen közel járt ahhoz, 
hogy magának a pszichikus életnek ritmikus folyá-
sát tárja föl, mutatja a következő fontolgatása is: 
«Quamquam si anima hos numéros agit, quos in 
venarum pulpo iuvenimus, soluta quaestio est ; 
nam et in operatione hos esse manifestum est et 
nihil ad eos adjuvamur memoria». S később: «dis-

( I V . ) 

Ezeket a tényeket ugyan megcáfolni nem lehet; 
mégis Szapolyai hibás abban, hogy seregével együtt 
elkésett a mohácsi csatából. Mert ha ő augusztus 
2-án elindul, Kolozsvár melletti táborából 20 nap 
alatt kényelmesen megérkezhetett volna a király 
seregéhez és még mindig maradt volna idő a csata-
készületekre. De nemcsak hogy ezt nem tette, hanem, 
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mintha szándékosan el akart volna késni a csatából, 
csak lassan indult el és haladt előre. A mohácsi 
csata előestéjén Dusnokra jön néhány lovastól 
kisérve, hogy másnap a Dunán átkelve siessen a 
csatatérre. De másnap meghallva a csatavesztés 
hirét, nem hogy egész seregével a török ellen for-
dult volna, hanem maga is szinte eltűnik seregével 
és jó ideig hírt sem hallani róla, pedig az életben 
maradt hazafiak mind abba helyezték reményüket, 
hogy seregével a török ellen fog fordulni. Sőt arra 
sem hajlandó, hogy Pest-Buda segítségére jöjjön. 
Mintha nem is honfitársa, hanem ellensége volna a 
magyaroknak, úgy viselkedett. Hagyta kivonulni a 
törököt az országból és nem sokkal később mái-
szövetségről tárgyalt Szolimánnal Ferdinánd ellen, 
amit aztán hamarosan meg is kötöttek. 

Szapolyai tehát nem menthető azzal, hogy a 
királyi parancsot későn kapta és amiatt késett le a 
harcból. 0 benne a hatalomvágy és részben a sér-
tett hiúság dolgozott; hibája, hogy egyéni sérelmeit 
nem rendelte alá a haza létkérdésének; a király és 
párthívei pedig részint félelemből, részint önzésből 
idegenítették el maguktól Szapolyait. 

2. A király július 20-án, Mária Magdolna előtti 
pénteken indult el Budáról valami háromezer em-
berből álló kis sereggel. Ilyen kis csapattal a török 
szultán még vadászatra sem indult el és a magyar 
király ilyen nevetségesen csekély hadsereggel indult 
el a több százezerből álló török hadsereg ellen. 
Csakis az a gyenge reménység bátorította, hogy «köz-
ben mások is csatlakoznak hozzá». Még az elindulás 
napján Érdre ért a király és itt Sárkány Ambrusnál 
szállt meg. Itt érte a királyt és hadseregét az első 
omen. Ugyanis a király legkedvesebb lova «hirtelen 
támadt betegségben» elpusztult; ezt mindenki nagy 
szerencsétlenség előjelének tekintette és magát Lajost 
is nagyon elkedvetlenítette. 

A király két napig, július 22-ig, időzött Érden, 
ekkor átment a Csepel-szigetre, ahol búcsút vett a 
királynétól, azután vontatottan, húzódozva megindult 
a kis csapat Ercsi felé, azt remélve, hogy útközben 
mások csatlakoznak hozzájuk. Július 23-án érkeztek 
ide és több napi várakozás után is csak Báthory 
András, a nádor öccse, érkezett meg, még pedig, 
amint Brodarics megjegyzi, «nem megvetendő csa-
patokkal». 

Július 27-én Dunapentelére érkezett a király, 
akire már itt várt az erdélyi vajda futára, Basy 
György. A király, miután sietésre ösztönözte Basy 
által az erdélyi rendeket, azonnal tovább indult és 
még aznap megérkezett Dunaföldvárra. Itt értesült 
az ország kulcsának, Péterváradnak, elvesztéről. Ez 
a rémhír nagyon elkeserítette és kétségbeejtette a 
királyt és környezetét. Mindenfelé küldték szét a 
futárokat és követeket, hogy a rendek fej- és jószág-
vesztés terhe alatt siessenek csapataikkal a király 
táborába. Mária királynét is sürgetik, hogy küldjön 

fegyvereseket, de kiváltképen ágyúkat ; a királyné 
testvéréhez, Ferdinánd osztrák herceghez is hasonló 
tartalmú felhívást intéztek; végül a német birodalmi 
gyűlést is kérték, hogy gyors segélyt küldjön Ma-
gyarországba. És ekkor látszott az ország helyzete 
legreménytelenebbnek és legkétségbeej többnek. Úgy 
hogy még Tomori Pál is titkon arra figyelmezteti a 
királyt a boszniai püspök, Palinay György, útján, 
hogy igyekezzék a rendeket minden áron rábírni a 
törökkel való békekötésre, bármilyen súlyos feltételek 
mellett történjék is az. Augusztus 4-én érkezik a 
király még mindig elenyészően csekély számú had-
seregével Paksra. Innen írja Brodarics István nagy 
elkeseredéssel Mária királynénak, hogy «már min-
den késő, végveszedelemben vagyunk». Augusztus 
6-án, Urunk színe változása napján, érkezik meg a 
király 4000-nél valamivel több emberből álló had-
seregével Tolnára. 

Itt már szép számú hadsereg várakozott a király 
megérkezésére. Itt volt elsősorban Tomori Pál, aki 
Pétervárad alól jött az alvidéken gyűjtött csapataival. 
Itt voltak már akkor Várdai Pál egri, Perényi Fe-
renc váradi és még más püspökök és más világi 
urak csapatai. A megyék, bár a király szigorú fel-
szólítást intézett hozzájuk, alig fejtettek ki valamelyes 
buzgóságot a haza megmentése érdekében. Csakis 
Werbőczi személyes buzgalmának köszönhető, hogy 
néhány vármegye hatezer lovast küldött a tolnai 
táborba. Felvidéki és külföldi segélycsapatok is 
érkeztek ekkorra Tolnára. György szepesi őrgróf 300 
lovassal és 1200 gyalogossal jött meg. Gnojinsky 
Lénárd vezérlete alatti lengyel csapat létszáma 1500 
emberre tehető. A pápa, VII. Kelemen, a karthagói 
Ciprius Hannibal vezérlete alatt 1300 válogatott 
zsoldost küldött, ezenfelül is voltak ott még pápai 
csapatok, úgy bog}' az egész pápai segélyhad száma 
mintegy 4000 emberre tehető. Tolnán naponta voltak 
hadi tanácskozások, de ezekben, a föntebb már ecse-
telt veszekedések miatt, semmi pozitív eredményre 
nem jutottak. Tolnáról hosszas huza-vona után 
indult meg a sereg Szekszárd felé, ahová augusztus 
14-én érkeztek. Innen egynapi pihenés után, augusz-
tus 16-án Báttára indultak. Ezt az utat a sereg szinte 
csigalassúsággal tette meg, nyolc kilométert haladva 
naponta, még pedig azért, hogy a hadak gyűjtése 
útközben is minden nagyobb akadály nélkül történ-
hessen. Báttára érkezve a király ájtatosan meggyónt 
és megáldozott. Itt Báttán már időszerűvé vált a 
különböző csapatok egyesítése egy fővezér alatt. 
Eddig ugyanis a csapatok egyöntetűen ugyan, de 
mégis némileg elkülönítve haladtak előre. Báttán 
már teljesen egységesíteni kellett a csapatokat és 
ezért a király meghagyta, hogy a szomszédos fal-
vakban szétszórt csapatokat vonják össze. De ez sem 
ment minden nehézség nélkül. Mert egyes csapatok 
vonakodtak egyesülni a királyi hadsereggel. Igy pld. 
Tomorinak kb. 5—6000 emberből álló csapata csak 
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hosszas rábeszélés után egyezett bele az egyesülésbe. 
Perényi Péter csapatai pedig még a rábeszélésnek 
sem engedtek és csak közvetlenül a csata előtt, 
augusztus 25-én, olvadtak be a királyi hadseregbe. 

Báttán azután végleg határozni kellett egy már 
hónapok óta függőben levő kérdésről, tudniillik a 
fővezér kijelöléséről. Ez a kérdés mindenesetre nehéz 
és kényes volt. Mert egyrészt bár főuraink közül 
majdnem mindegyik harcolt a török ellen, mégis 
egyik sem volt közülök olyan jártas a hadviselésben, 
hogy a felelősség teljes tudatával elvállalhatta volna 
a fővezérséget. Másrészt meg az udvar Szapolyaira 
a fentebb már kifejtett okok miatt féltékeny volt és 
nem volt hajlandó ráruházni a fővezérséget, pedig 
Szapolyai óhajtotta azt és főuraink közül minden-
esetre ő volt a legkiválóbb és mondhatni egyedüli 
hadi talentum, aki nagyobb hadsereg vezetésére és 
igazgatására képes lett volna. Ekkor az udvar ide-
gen hadvezéreket szólított fel a fővezérség elfogadá-
sára; de úgy Frangepán Kristóf mint gróf Salm 
Miklós, akiket felkértek, megtagadták az udvar kérel-
mének teljesítését. Ekkor megkérdezték az urakat, 
hogy kit akarnak fővezérnek ; az urak erre úgy nyi-
latkoztak, hogy Tomori Pált és Szapolyai Györgyöt 
akarják a hadsereg élére állítani. T. L. 

Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. (xvi.) 

Origenesről tudjuk, hogy Ambrosius barátja több 
mint hét gyorsírót, nem kevesebb másolót és szépiró 
leányokat bocsátott rendelkezésére (Eus. H. E. VI, 
23, 2:570); a Jánoshoz írt kommentárja 6. könyvé-
nek bevezetésében panaszkodik, hogy késedelmének 
oka az, hogy hiányzott rendes gyorsírója; mikor el-
öregedett, Caesareában megengedte, hogy a nép előtt 
tartott homiliáit is gyorsírók jegyezzék föl (Eus. H. 
E. VI, 36, 1:590). Az antiochiai zsinaton samosatai 
Pál és Malchion vitáját gyorsírók jegyezték (Eus. 
H. E. VI, 29, 2:704). A Cyprianus idejében gyakorta 
tartott afrikai zsinatokon szintén bizonyosan gyors-
írók működtek; régi hagyomány beszéli, hogy Cyp-
rianusnak magának része volt a Notae Tironianae c. 
gyűjtemény keletkezésében, mely gyorsírói rövidíté-
seket tartalmaz (BAL II, 453). 

Jeles másolója volt a szentkönyveknek és ke-
resztény Íróknak Pamphilus (lásd fönnebb Hier. Adv. 
Ruf. I. 9). Ez már átvezet minket a keresztéin] könyv-
tárakra. Bizonyos, hogy már a II. század apologétái-
nak, kik bölcselkedőkből lettek keresztények, szép 
könyvtáruk lehetett, hiszen koruk grammatikusainak 
tudásában teljesen járatosak voltak és az ű. n. régi-
ségi bizonyítékot a kereszténység mellett könyvtár 
nélkül megalkotniok nem lehetett. Irenaeus ismétel-
ten mondja, hogy a gnósztikusok könyveit maga ol-
vasta (Adv. haer. I. praef. 2; I, 31, 2). Alex. Kele-
mennek, Julius Africanusnak stb. munkái tiszteletre-

méltó könyvtár nélkül lehetetlenek voltak volna; az 
utóbbiról azt is tudjuk, hogy Alex. Severus császár 
számára a Pantheon mellett könyvtárt rendezett be 
(Duchesne, Hist. anc. I. 460-1) . Alex. Dionysios Phi-
lemonhoz írt levelében elbeszéli, hogy sokat olvasta 
az eretnekek könyveit s emiatt egy presbyter meg-
intette; de isteni látomás helyeselte az olvasást, mert 
képes volt a könyveket megítélni és eredetileg ez 
vezette őt a kereszténységre (Eus. H. E. VII, 7, 1—3 : 
642 k.). Bizonyos, hogy Origenesnek Alexandriában 
is, Caesareában is szép könyvtár állhatott rendelke-
zésére. 

Alexander jeruzsálemi püspök, akinek személyes 
összeköttetései voltak Alex. Kelemennel és Origenes-
sel, Jeruzsálemben könyvtárt alapított, melyet Eusebius 
használt (Eus. H. E. VII, 20, 1:566). Edessában is 
kellett keresztény tartalmú könyvtárnak lennie, ám-
bár Eusebius csak levéltárat említ, amelyből vette 
Abgar levelezését Jézussal (ypafiixa-ro^uXamov, Eus. H. 
E. I, 13, 5 : 84). Hogy pedig Pamphilus a caesareai 
könyvtárt másolói által nagyra fejlesztette, erre szá-
mos bizonyítékunk van: Eusebius Pamphilus élet-
rajzában közölte Origenes és más irók jegyzékét, 
akiket Pamphilus összegyűjtött (Eus. H. E. VI, 32, 
3:586); Jeromos Máté héber eredetijét (voltaképen 
evangelium Hebraeorum) használta Pamphilus cae-
sareai könyvtárában (De vir. ill. 3. Contra Pelag. 
III, 2) ; Pamphilus Origenes műveinek legnagyobb 
részét saját kezével lemásolta s ezek Jeromos korá-
ban Caesareában voltak (u. o. 75); Euzojus caesareai 
püspök (a IV. század második fele) Origenes és 
Pamphilus veszendőnek induló könyvtárát perga-
menre átíratni iparkodott (u. o. 113); Jeromos Ori-
genes Hexapláját Caesareában még használta (Com-
ment. in ep. ad Titum, még ep. 34, 1 ad Marcellam 
is beszél a caesareai könyvtárról). 

A keresztény könyvtárak létezését feltételezi a 
traditorok története. Eusebius szerint Diocletianus 
303. első rendelete épen a keresztény szentkönyvek 
megsemmisítésére irányult és ő maga is tanúja volt 
a piacon való megégetésiiknek (Eus. H. E. VIII, 2, 1 és 
4:740 k. ; De Mart. Pal. bevezetése). Akik kiadták a 
szentkönyveket, azok traditoroknak neveztettek; az 
üldözés után rögtön intézkedett róluk az arlesi zsi-
nat (can. 13; HCG I, 211), de az egyháznak még 
sokáig szereztek bajokat, mert ilyen emberek vagy 
akikről ilyen hírek forgalomban voltak, álltak az 
egész donatizmusnak hátterében. Ezzel az üggyel 
kapcsolatos két régi okmányunk: Gesta apud Zeno-
philum és Acta purgationis Felicis. Az előbbiből meg-
tudjuk, hogy a cirtai templomnak bibliotheca nevű 
mellékhelyisége volt (GAM 190) s hogy a szentirato-
kat keresőknek különböző hívektől összesen 29 szent-
könyvet sikerült összeszedniük. De hogy a kereszté-
nyek könyvtárai nemcsak szentkönyveket tartalmaz-
tak, onnan tudjuk, hogy Mensurius karthagói püspök 
tigisisi Secundussal való levélváltása szerint eretnek-
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könyveket (August. Brev. coll. III, 13, 25), Donatus 
kalamai püspök orvosiakat adott ki (August. Contra 
Cresconium, III. 10). Minőnek kell képzelnünk egy 
őskeresztény könyvtárt, Agape, Chionia stb. aktáiból 
látható, ahol Dulcetius praeses a keresztény nők által 
elrejtett könyvekről így beszél: membranae, libri, 
tabellae, codicilli, paginae scripturarum (BAM 425) ; 
vagyis pergamenek, papyrusok, viasztáblák, kódexek 
stb.) A scili vértanúk még volumen-tartóban (capsa) 
hordták könyveiket (GAM 25); hártyákat már Pál is 
említ (II. Tim. 4, 13).1 

10. Iskolák. 
A II. századbeli apologétákat, akik mint láttuk, 

jórészt megtért bölcselkedők voltak, aligha lehet a 
kereszténységen belül is máskép elgondolni, mint 
iskolák vezetőit; szükségesnek látszik ez már azért 
is, mert ellenfeleik, a gnósztikusok is, Marcion ki-
vételével, nem voltak szervezkedett eretnekek, hanem 
helyi érdekű, esetleg világra szóló iskolák vezetői 
(ilyen nagy iskola volt Valentinusé). 

Akiket az apologéták közül jobban ismerünk, 
azoknál ez a föltételezés beválik. Justinosnak nem-
csak elleniskolája van a cynikus Crescens személyé-
ben (Apol. II, 3, 11 ; Eus. H. E. IV, 16, 1:354), hanem 
tanítványairól is tudunk : Evelpistos (Martyr, s. Just. 
4 ; GAM 20) és Tatianus (Iren. Adv. haer. I, 28, 1). 
Justinos maga megmondja, hol tanított, és hogy a 
hozzájövök mindegyikének feltárta az igazságot (Mart. 
s. Just. 3; GAM 19). Tatianus iskolájáról beszél 
Irenaeus (Adv. haer. I, 28, 1) ; Eusebius pedig Bho-
dont említi tanítványául (Eus. H. E. V, 13, 1:454). 
Rómában maradva, a III. században talán Cajust és 
biztosan Hippolytust kell iskolavezetőnek gondol-
nunk; ez utóbbi tudniillik a Philosophumenában 
(9, 12) arról a Callistusról, kinek ellenpápája volt, 
állandóan csak úgy beszél, mint akinek ScSaoxaXeíov-ja 
van az egyházzal szemben, melybe sokan tartoznak. 

Alexandriának hires katechetikai iskolája volt, 
melyről Eusebius azt mondja, hogy Pantänus oda-
érkezése idején már régi volt (Eus. H. E. V, 10, 1:450). 
Philippus Sidetes ellen nem őrizhető módon Athena-
gorast mondja alapítójának. Ismert mestereinek név-
sora a mi időnkben : Pantänus, Alex. Kelemen, Ori-
genes, Heraklas, Alex. Dionysios, Theognostos, Pierios, 
Petros. Különbözött az alexandriai aristotelicusok és 
grammatikusok iskolájától, melyet Eusebius szintén 
említ (H. E. VI, 8:526; VII, 32, 6: 718); Eusebius a 
hivők, a katechesis, a szent tudományok SiSaaxaXsíov-
jának nevezi (II. E. V, 10, 1:450; VI, 3, 3:524). Mikor 
(Mgenes a palesztinai Caesareában telepedett meg, 
ilt is iskolát tartott. Mikor kezdő volt, feladta ugyan 

1 A római könyvtárról írt : de Rossi, De origine, histó-
ria, indicibus scrinii et bibliothecae Sedis Ap. Rom. 1880. 
La bibliotheca della sede apóst. 1884. Hilgers, Bibliothek 
und Archiv der röm. Kirche im ersten Jährt. Stimm. M. L. 1899. 

a grammatikai iskolát, mint amely ellenkezik a szent 
tudományokkal (Eus. II. E. VI, 3, 8: 526), de később 
philologiát, geometriát, arithmeticát és más bevezető 
tudományokat is adott elő, a bölcselőket magyarázta, 
hozzájok kommentárokat írt, a gyöngébb tanulókat 
pedig az encyklikus tanulmányok folytatására buz-
dította, mert ezekből sok hasznot húzhatnak a Szent-
írás értelmezésénél (u. o. VI, 18 : 556). Caesareai 
tanítási módszeréről Gregorios Thaumaturgos beszé-
déből értesülünk, melyet távozása előtt Origenesre 
mondott (Migne P. Gr. X. 1019 k.) ; megtudjuk, hogy 
logikát, dialektikát, physikát, mathesist, astronomiát 
és bölcseletet adott elő s csak ezek után vezette be hall-
gatóit a theologiába. A világi tudományoknak nagyra-
becsülése és a theologia érdekében való érvényesí-
tése kifejezésre talál levelében is Gregorios Thau-
malurgushoz. Alexandriában a katechetikai iskolán 
kivül még Anatoliossal is találkozunk, aki később 
laodicaeai püspök lett; Eusebius szerint bölcselke-
désben, dialektikában, physikában és rhetorikában 
kiválóan járatos volt és polgártársai kérték, nyisson 
számukra aristotelesi iskolát (Eus. H. E. VII, 32, 6:718). 
Különben theologus is volt, 269-ben az antiochiai 
zsinatra indult. A húsvétról szóló műve mint csilla-
gászt és mathematikust mutatja be; az arithmetiká-
ról is írt 10 könyvet (BAL II. 192 k.). 

Antiochiában hallunk Malchion presbyterről, aki 
elüljárója volt a hellén tudományok iskolájának, de 
aki theologus is volt, mert az antiochiai zsinaton 
samosatai Pállal vitát folytatott (Eus. H. E. VII, 29, 
2:704); továbbá Dorotheus presbyterről, aki héberül 
tudott, a Szentírást magyarázta és akit Eusebius is 
hallgatott (H. E. VII, 32, 2 k. : 716 k.) ; Lucianus presby-
terről (Eus. II. E. VIII, 13, 2:772; u. o. IX, 6, 3:812), 
akiről az arianusok magukat aoXÁouxiáviora néven 
nevezték (Arius nikomediai Eusebiushoz, Theodo-
ret H. E. I, 4). Edessaban talán Bardesanesnak és 
Lucianos mesterének, Macariosnak, voltak iskoláik. 

A latinok közt Tertullianus a maga szélsőséges 
felfogásával tilalmazza a ludimagistri et ceteri nro-
fessores litterarum mesterségét (De idololatr. 10). 
De nem tette mindig, mert a montanista Proculust 
így dicséri : virginis senectae et christianae eloquen-
tiae dignitas (Adv. Val. c. 5). Nézetével különben 
egyedül maradt, mert nemcsak a Callistus-katakombá-
ban találjuk egy III. századbeli magisler primus1  

feliratát (AP IV, 201), hanem Tertullianus honfitársai 
szolgáltatják a legtöbb adatot ker. grammatikusok és 
rhetorok létezése mellett. Arnobius, aki Sikkában 
llorentissime rhetoricam docuit (Hier. De vir. ill. 79) 
és akinek tanítványa volt Lactantius (u. o. 80), azt 
írja, hogy keresztények iparkodnak lenni oratores, 
grammatici, rhetores . . . philosophiae sécréta rimantes 
(Adv. nat. II, 5). Lactantius önmagáról írja : ego cum 

1 Ez volt az első fok, grammaticus a második, rhetor 
és philosophus a harmadik. 
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in Bithynia oratorias litteras accitus docerem (Div. 
Instit. V, 2); Hieronymus pedig azt mondja : sub 
Diocletiano principe accitus cum Fabio grammatico. . . 
Nicomediae rhetoricam docuit (De vir. ill. 80); a De 
Dei opificiot Demetrianusnak ajánlja, aki tanítványa 
volt; késő vénségében pedig magister Caesaris Crispi 
lett valószínűleg Trierben (De vir. ill. 80). 

A cirtai vizsgálatnál Victor azt vallja magáról: 
Professor sum Rom an arum litterarum, grammaticus 
Latinus (Gesta apud Zenoph. GAM 187. 191. 201). 
Cassianus, akinek vértanúságát Prudentius Rómába 
menve Imolában (Forum Cornelii) egy oltárképen 
látta és a Peristephanon IX. hynmuszában megéne-
kelte, tanító volt s pogány növendékei ölték meg: 
praefuerat studiis pueril ibus. . . Magister litterarum 
sederat . . . moderator alumni gregis.. . doctor severus 
(RAM 554). Zubriczky Aladár dr. 

A legújabb német irodalmi harc. 
I. 

Irodalmi harcot mi magyarok oly arányban, mint 
az a külföldön tapasztalható, nem ismerünk. Sokkal 
kisebb nálunk a kapcsolat az irodalom és az élet 
között, sokkal jobban magán hordja a mi jelen iro-
dalmunk az epigonizmus bélyegét, semhogy előfor-
dulna az az eset, hogy hónapokon át másról ne be-
szélnének az emberek klubbokban, az utcán és a 
szalonokban, másról ne írnának a lapok — szépiro-
dalmiak és napi lapok egyaránt — mint egy új iro-
dalmi műről : ilyesmi nálunk régóta nem történt. 
Másképen van ez Németországban, hol egyrészt 
nagyobb a kontaktus az irodalommal, másrészt 
pedig a sok irodalmi pályadíj serkentőleg hat úgy 
az irók szorgalmára, mint az olvasóközönség érdek-
lődésére. 

Január óta nagy kíváncsisággal néztek a Grill-
parzer-dijat kiosztó bizottság Ítélete elé. A Grillpar-
zer-dijat, mely nevét nagyhírű alapítójától kapta, 
három évenkint adják ki annak az «aránylag legjobb 
műnek, melyet az elmúlt három évben tekintélyesebb 
német színpadon előadtak s amely más jutalomban 
még nem részesült». Egy ilyen díj összege a hozzá-
tett kamatok nagysága szerint 4500—4800 korona. 
Hasonlít tehát a mi Vojnits-díjunkhoz, melyet azonban, 
ha jutalomra érdemes mű találkozik, minden évben 
kiadnak. A dolog természetében rejlik, hogy mái-
régen a bizottság összejövetele előtt folyik a verseny 
és minden érdekelt író iparkodik lapjában maga 
mellett hangulatot kelteni. 

Az idén azonban vajmi sok találgatásnak mégsem 
volt helye: mindenki bizonyosnak vette, hogy a dijat 
Schönherr Károly dr. tiroli orvosnak három felvo-
násos «tragédiája» a Glaube und Heimat fogja meg-
kapni. így is volt. A bizottság, melyben a legtekin-
télyesebb öt osztrák és német esztétikus és irodalom-
történész vett részt, egyhangúlag a «Glaube und 

Heimat» cimű műnek Ítélte oda a jutalmat. A dijat 
nem ismeretlen ember kapta; egy régebbi színművét 
(«Erde») a Schiller-díjjal tüntették ki; regényeit, 
novelláit és dialektusban írt apróságait pedig szívesen 
olvasta már eddig is a közönség. E legújabb műve 
azután egy nagy irodalmi harcot indított meg; a 
Grillparzer-díj, mely a színmüvet a legnagyobb érdek-
lődés központjába állította, még jobban szította a 
vita lángját: most már mindenki hivatottnak érezte 
magát arra, hogy ő is hallattassa szavát és így a vita 
nemsokára annyira elsekélyesedett, hogy odafajult 
vissza, ahonnan kiindult — felekezeti kérdéssé és 
villongássá. Az irodalmi harc nagyságát a következő 
adatok mutat ják: 750-nél több cikk, 2 mű (Eckardt : 
Karl Schönherrs «Glaube und Heimat» és Auklin : 
Enrica von Handel-Mazzetti und Karl Schönherr; 
az utóbbi már második kiadást ért), 25-nél több 
párbaj, számtalan be- és be nem jelentett becsület-
sértés stb. Auklinnak azon állítását azonban, hogy a 
Werther megjelenése óta nem idézett elő német mű 
oly lázas érdeklődést, mint a «Glaube und Heimat», 
mindenesetre túlzásnak vehetjük. 

A darab az antireformáció idejében játszik, tehát 
olyan a tárgya, hogy a legnagyobb objektivitás kíván-
tatik meg, hogy minden felekezeti pártállástól ment 
igazi remekmű jöjjön létre. A továbbiak megértése 
céljából közlöm a mű rövid tartalmát. 

Minthogy a protestánsok térfoglalása mindig 
nagyobb lesz, a császár rendeletet ad ki, melynek 
értelmében a luteránusoknak «szerdáig» el kell hagy-
niok az országot, de kiskorú gyermekeik visszatartat-
nak, «hogy lelküket az egyedül üdvözítő vallásnak 
megmentsék». Rott és Rottné állanak a cselekmény 
középpontjában. Rottné fanatikus katholikus, ki eret-
neket be sem engedne szobájába, annál kevésbbé 
fogadna el tőle ajándékot. Rott atyjával együtt titok-
ban luteránus, kik néha olvasnak ugyan a «megtil-
tott könyvből», a bibliából, de hitüket bevallani még-
sem merik, mert különben őket is kiutasítanák. 
A császár rendeletét a «császár lovasa» teljesíti, ki 
nem kíméli a luteránusokat : öl, vág, éget, vérükön 
gázol keresztül s teszi mindazt a «szeplőtelen Szűz 
tiszteletére». Durvaságában még a védtelen nőt sem 
kíméli meg: midőn Rotték szomszédasszonya, a 
Sandpergerné nem akarja neki odaadni a bibliát, 
szemünk előtt leszúrja. Egy nőnek eme bátorsága 
és a bibliának egy mondata végre Rottnak is meg-
adja az erőt s megvallja, hogy az ágostai hitvallást 
fogadja el. Erre őneki is kiállítják atyjával együtt 
az útlevelet. Házukat, melyben századokon át éltek 
a Rottok, a kapzsi Engelbauernek adják el, ki — 
mielőtt íia még megszületett volna — máris házat 
vesz neki, «hogy az ö fia egy percig se legyen ház-
nélküli földönfutó». Van Rottnak egy rendkívül ele-
ven fia, a 16 éves Spatz, ki, midőn meghallja kila-
koltatásuk hírét, örömében nem tud hová lenni, 
mert kedve szerint barangolhatja majd be a világot, 
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annál keserűbb a csalódása, mikor meghallja, hogy 
itt kell maradnia. Minthogy a császári lovasnak 
ellenszegül, ez utána fut, miközben a kis Spatz bele-
esik a patakba, honnan atyja holtan húzza ki. Rott 
most rohan a lovasra, leteperi s már-már megöli, 
mikor eszébe jut, hogy az evangélium tiltja a gyil-
kosságot — felkel, megbocsát a lovasnak, sőt béke-
jobbját is odanyújtja neki. Ezt látva, a lovas megtér 
szivében, minek jeléül összetöri kardját, Rott pedig 
a taligára teszi fia holttestét, arra a helyre, melyet 
az öreg Rottnak szánt, ki azonban már előre indult. 
Igy most már az egész család mehet jobb hazát 
keresni. 

A darabot Récsben és Prágában 1910. december 
17-én adták először. Szemelvények az első két fel-
vonásból a «Neue Ereie Presse»-ben már ugyanazon 
év juliusában jelentek meg, a könyvpiacra az év 
végén került. Szinrehozatala után a kritikák dicsé-
rőleg emelték ki ritka színszerűségét, szép, ódonszerű 
nyelvét és csak elvétve hallatszottak hangok, hogy 
az iró nem járt el egészen igazságosan, mert a 
katholikusokat mostoha színekkel rajzolta, sőt telje-
sen elhanyagolta, míg a protestánsokat a legnagyobb 
eszménnyel vette körül. 1911. elején azután meghó-
dította a németországi színpadokat is, lefordították 
franciára, olaszra és magyarra1 s írójában mindenütt 
a régóta várt «Isten kegyelméből» való költőt üdvö-
zölték. A kitüntetések koronája a kiéli előadás volt, 
melyen a német császári család személyesen vett 
részt, sőt a császár magához hivatta a költőt, külön 
megdicsérte művészetét és bronzba öntött arcképét 
ajándékozta neki. 

Most kezdődött a harc. A protestánsok vallásuk 
apologiáját látták a darabban s nyíltan iránydarab-
nak nevezték. A lelkesedés oly nagy lett, hogy több 
városban, így Jenában és Wittenbergben ájtatossági 
könyvként ajánlották a konfirmandusoknak. Ország-
szerte «vallási egyesületeket» szerveztek a protes-
táns pásztorok, testületileg jelentek meg az előadá-
sokon, utánuk pedig «vallási estélyek» voltak, me-
lyeken a darabot és korát magyarázták. Az általános 
láz még Magyarországra is átterjedt. Nálunk május 
havában adta a darabot Sopronban egy német tár-
sulat, mely előadást a protestánsok vallásuk melletti 
tüntetésre használták föl. Már hetekkel előbb szer-
vezték a Sopron körül elterülő német falvak pro-
testáns lakosságát, úgy hogy az előadás napján ösz-
szesen hét falu lakossága rándult be a városba és 
rendezett csoportokban vonultak a színházba. 

Igy lett a darabból iránymű. Látjuk, hogy ten-
denciát a protestánsok öntöttek bele; előzőleg egy 
katholikus lap sem nevezte irányműnek, annál 

1 Magyarra Telekes B. fordította te s a «Nyugat könyv-
tárában» jelent meg. Annakidején a lapok is foglalkoztak 
avval a perrel, melyet Schönherr a szerzői jog megsértése 
címén indított a fordító ellen. 

kevésbbé, mert Schönherr maga is tiltakozott az 
ellen, hogy bármiféle célzattal írta volna művét. 
Mikor azonban a katholikus tábor látta, hogy a 
művet a katholikusok ellen kezdik fölhasználni, 
kényszerítve látták magukat, hogy az odadobott 
keztyűt fölvegyék s most már ők is komolyan fog-
lalkoztak a színművel. 

Először csak a darab történeti hátterét és eszté-
tikai formáját vizsgálták s több dolgot kifogásoltak, 
katholikusok és protestánsok egyaránt. Az öreg Rott 
azon megjegyzése után : «Sechs Jahr' bin alt g'wesen... 
da ban die zwei Glauben schon raufen sehn . . . 
heut' bin zweiundachzig und raufen noch allweil 
weiter» meg lehetett állapítani körülbelül a kort, 
melybe SchönheiT művét állította. Ez a XVII. század 
első negyede. Tekintetbe véve, hogy «az osztrák fel-
földön» játszódik az esemény, a közelebbi helyet 
nem lehetett megtalálni. Meyer müncheni levéltáros 
Salzburgot tartotta a színmű színhelyének, nyilván 
arra a protestánsüldözésre gondolva, melyet Goethe 
«Hermann und Dorothea»-jában dolgozott föl. Meyer 
föltevése azonban a semmiségbe oszlik, ha tudjuk, 
hogy a salzburgi érsekek nagyobb szabású protes-
tánsüldözést csak 1731-ben rendeltek el, az előbb 
történt kisebb kiutasításokat pedig az érseki katonák 
és nem a császár lovasai foganatosították. Tirolban 
az antireformáció kezdetén már nem voltak luterá-
nusok, így tehát csak Stájerország vagy Krajna lehe-
tett a «Glaube und Heimat» földje.1 Itt azonban a 
kiutasítás egészen máskép történt, mint ahogyan azt 
Schönherr leírja. Itt sem a császár lovasai üldözték 
a protestánsokat és nem a község jegyzője állította 
ki az útlevelet, melyet különben is csak nemesek 
és gazdagabb, tekintélyesebb parasztok kaptak, nem 
pedig olyan kóborló «vagansok», milyeneket Schön-
herr szerepeltet darabjában —• igazán nem tudni, 
mi célból. Hogy mily szőrszálhasogató, a nevetsége-
sig menő furfangossággal kutatták át a darab törté-
neti hátterét, mutatják a fölfedezett anachronizmusok. 
Igv a berlini «Börsen-Courir» (!) megrójja a költőt, 
hogy «fuchsie»-t szerepeltet, holott ezt a virágot egy 
Fuchs nevű természetbúvár csak 1704-ben fedezte 
föl. Auklin kifogásolja, hogy a kis Spatz császár-
tallérját üvegbura alatt őrizte, mert szerinte ezen 
még ma is divó «bútordarabot» csak a biedermeier 
kor hozta forgalomba. Mások művelődéstörténeti 
szempontból rosszalják az ilyen kifejezéseket: «Du 
Quecksilber», «springt wie elektrisiert hin» stb. 

Az ilyen irodalomtörténeti játékoknál fontosab-
bak voltak az esztétikai kritikák. Nagyon is kifogá-
solhatók a jellemek. Itt ördögök és angyalok küz-
denek egymás ellen, nem emberek. A luteranusoknál 
a szelíd türelem, a katholikusoknál az ádáz gyűlölet 
és kegyetlenség uralkodik. Említettem már a nagy 
aránytalanságot, mellyel a költő a két felekezetet 

1 L. Eckardt idézett művét 14. lap. 
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kezeli. A katholikusok oldalán áll a vad, vérszomjas 
lovas, a kapzsi Englbauer, a fanatikus Rottné : mind-
megannyi ellenszenvesalak; ezekkel szemben a lute-
ránusok mind hibátlan, jó, «emberfölötti» emberek, 
mint a darab végén Rottné férjét nevezi. Ily egy-
oldalú jellemzést csak az irányműveknél szoktunk 
meg, aminek a darabot nézték is. De ez esetben 
méltó és helyén való a katholikusok fölháborodása, 
ha egy ilyen mű kapja meg a német irodalmi élet-
nek egyik legnagyobb kitüntetését, a Grillparzer-
díjat. — De történetileg és lélektanilag is bizonyos-
fokú lehetetlenséget mutatnak a jellemek. Azt a szen-
timentális pietizmust, mellyel Schönherr Rottot el-
árasztotta, a XVII. században nem ismerték. A har-
mincéves háború emberei durva, nyers polgárok 
voltak, mint Grimmelshausen Simplicissimus-alakjai ; 
Rott-féle alakok léteztek a XVIII. században s már 
a XVII. végén is, mikor Zinzenbergék is megtették 
már hatásukat. Szinte elképzelhetetlen az az eset, 
hogy egy XVII. századi ember, miután elvették házát, 
földjét, kiutasították az országból, megölték egyetlen 
gyermekét, mikor azután bántalmazója az ő kezében 
van, hogy akkor a «rührselige Erzählung» hőseként 
békejobbját nyújtja oda neki . . . Rott magaviselete 
az ő korában képtelenség. — Ép oly kevéssé érthető 
a vad lovasnak hirtelen, szinte ugrásszerű megtérése. 
Semmi lelkiharc, semmi lélektan: a lovas megtér; 
persze Herliberg" — kiről még szó lesz — is megtér 
a végén, tehát a lovasnak is meg kell térnie. Vagy 
elképzelhető-e, hogy Rottné, ki hitét és férjét egyaránt 
szereti, nem szerez 18—20 éves házassága alatt 
tudomást férje vallásáról, ennek titkos bibliaolvasá-
sáról ? — Ezenkívül fogyatékos a darab elrende-
zése és fölépítése is. Főleg az utolsó jelenet enged 
tiszta bepillantást a költő műhelyébe, hol azonban 
csak színpadot, kulisszát, színi hatást látunk eszkö-
zökként. Talán nem ok nélkül rótták meg a kis 
Spatznak megokolatlan halálát. Jól kérdi az egyik 
kritikus: « . . .nem azért kellett Spatznak meghalnia, 
hogy az öreg Rottnak szánt hely ne maradjon üresen 
a taligán'?» Erre mondta előadásában P. Schmidt: 
«Schönherr jól ismeri az öreg Striese igazgatónak 
szentenciáját: minél jobban ömlik a könny, annál 
jobban ömlik a pénz a kasszába!» 

Nagy hibát rejt magában a cím is. Schönherr 
a «Glaube und Heimat» alá ezt ír ta: Tragödie eines 
Volkes. Hol a tragédia, hol a nép? Itt egy családról 
van szó, nem egy népről, mert a néphez talán a 
katholikusok is hozzátartoztak! IIa pedig a költő 
Rottékat az egész protestantizmus képviselőinek 
mondja, akkor viszont lehetetlenség magát az irány-
zatosság vádja alól kimenteni. Drámai szempontból 
tehát sok e színdarabnak a fogyatkozása, annyi, hogy 
szinte kérdezni lehet: mi vezette tulajdonkép a bíráló-
bizottságot a nagy díj odaítélésében, művészi értéke-e, 
vagy irányzatossága ? Tartok tőle, hogy ez utóbbinak 
is része volt benne. Schwarz Frigyes. 

W i e n . Az osztrák keresztény szociálisok ezidei vere- Tzgyh 
sége és annak tanulságai. .., 

II. A vereség természetét és annak méreteit láttuk ; # ® 
most lássuk tanulságait. Összeállította e tanulságokat krónii 
az «Augsburger Postzeitung»-nak egyik itteni levele-
zője «Was nun ?» cimű tudósításban. 

A görög bölcselőnek «Ismerd meg magadat» isme-
retes mondása, így kezdi a wieni tudósító cikkelyét, 
nemcsak fizikai egyéniségekre vonatkozik, hanem er-
kölcsiekre, társaságokra, pártokra, nemzetekre is. Egy-
egy politikai pártalakulásnak szerencsében és balsors-
ban egyaránt szüksége van arra, hogy képes legyen 
magát és helyzetét valóság szerint megítélni és érté-
kelni. Az osztrák keresztény szociálisoknak is köteles-
ségők jelenleg, miután tagadhatatlanul súlyos csapás 
érte, tisztába jönni magokkal s a helyzettel, amelybe 
kerültek. 

Tagadhatatlan tény, hogy Ausztria népeiben nagy 
kanyarodás észlelhető bal felé s ez a kanyarodás nem-
csak a bécsi keresztény szociálisokat tizedelte meg. 
A keresztény szociális irányzat és áramlat Alsóausztriá-
ban, Tirolban, Vorarlbergben és Sziléziában is nagy 
veszteségeket szenvedett ; a cseh és morva, ott klerikáli-
soknak nevezett keresztény szociális irányzatú képvise-
lők pedig sorba kibuktak. Európának az az állama, a 
mely bizonyos értelemben a katholicizmus támaszának 
volt vehető, parlamentjébe ezidőszerint nagy, tömör, 
egyházellenes, kultúrharcra kész többséget állított be, 
mellyel szemben a katholikusok úgyszólván fejtelenül 
állnak. 

A keresztény szociális pártnak első következményül 
az új helyzetből azt kell lekövetkeztetnie, hogy ő vala-
mely munkakész többségnek ne legyen föltétlenül ren-
delkezésre álló pártja; a parlament hasznos munkássá-
gában sem legyen a limine kerékkötő. Ezzel az van 
mondva, hogy a keresztény szociálisoknak ne az a fel-
adatuk legyen, hogy ha a kormány zsákutcába szorul, 
azt onnan okvetetlenül kisegítsék. Első teendő most a 
szenvedett csorba kiköszörülése. Ha erre a célra neki a 
parlament új feloszlatása szükséges vagy hasznos, sem-
miféle tekintet ne tartsa vissza a pártot attól, hogy a 
feloszlatást ne siettesse. A keresztény szociális pártnak 
senkire sem kell tekintettel lenni. Legnagyobb hiba 
azonban az lenne, hogyha az ő segítségével a zsidó 
szabadelvüség és a «német nacionális»-ok «uralkodó 
párt»-tá emelkedhetnének. Ezektől a pártoktól a ke-
resztény szociálisokat az 1911. júniusi választások óta 
mély, áthidalhatatlan űr válaszlja el;1 ezek a keresz-
tény szociális világnézletnek halálos ellenségei ! Semmi-
nemű frázis, még a «német nemzeti» cím se csábítsa el 
a keresztény szociálisokat arra, hogy összebeszélés alap-
ján Moritz Benedikt eunuchjainak gárdájával masíroz-
zanak. Ha ezek az emberek arra a vakmerőségre vete-
mednek, hogy magukat «német»-nek merik nevezni, 
akkor arcukba kell nekik vágni az 1911. jún. 13-iki és 
20-iki gyalázatos napok szégyenét, amidőn német 
mandátumokat Judás-bérért adtak el. 

A keresztény szociális pártnak néppártnak kell 
lenni és ezt a néppárti jelleget azzal kell bebizonyítani, 

i Hiszen a keresztény szociálisoknak, a szociáldemokratákkal 
szövetségben, ezek vetettek gáncsot. 
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hogy ő a német nép jogaiért1 nemcsak a szlávokkal 
száll szembe, hanem a szemitákkal s ezek ügyfeleivel is 
egyúttal, még pedig azáltal, hogy a német keresztény nép-
ben a keresztény vallás erkölcsi és szociális tanainak isme-
retét állandóan élő és működő ténnyé akarja átalakítani. 
Erre azonban elkerülhetetlenül szükséges, hogy a keresz-
tény szociális párt az ő demokratikus és szociális lelki-
ismeretét jobban latba vesse, mint eddig. A keresztény 
szociális párt néppárt és se nem kormánypárt, se nem 
udvari párt. És a legközelebbi parlamentben ellenzéki 
néppártnak kell lennie ; mert olyan kormány, mely Hock 
báró és Schuhmeier úr jóakaratától függ és a Fichtegasse 
felé kénytelen buckerlikat (sic) csinálni, nem számíthat 
arra, hogy a keresztény szociálista párt vele jó lábon 
álljon. Hanem hogyha a császár akarata esetleg vala-
mely konzervatív vagy feudális miniszterelnököt állít is 
a kormányrúdhoz, a keresztény szociálisok ez eset-
ben érezhetik magukat indíttatva arra, hogy ily kabi-
netért életöket és véröket áldozzák. 

A konzervatívok Tirolban még a szűkebb válasz-
tásoknál is csak nagyon is részlegesen teljesítették kö-
telességöket ; a «feudálisok» pedig sem személyesen, 
sem erkölcsileg, sem rendelkezésre álló eszközeikkel a 
keresztény szociálisok mellett nem léptek sorompóba ; 
nekik a demokratikus párt nem tetszett ! Lueger örö-
kösei csak akkor és úgy szerezhetik vissza az elvesztett 
örökséget, ha szivük mélyéből legjobb értelemben de-
mokratikus párt lesznek. És ezt feledték el a vezérek 
közül némelyek a legutóbbi időben. Nekik pártjuk po-
litikai ABC-jét újra meg kell tanulni. 

Az élet kemény tusájában egyeseknek és társadalmi 
töredékeknek egy kis józan egoizmus kell,2 mely se föl-
felé, se lefelé nem kandikál, se jobbra, se balra tekintve 
nem aggályoskodik, hanem egyenesen haladva annak él, 
hogy akaratát, amennyiben az a birodalom közjavával 
nem ellenkezik, megvalósítsa. Sok éven át a keresztény 
szociális pártot Ausztriában jövőre szóló váltókkal vi-
gasztalták és a bürokrácia ez alatt titokban mindig 
tehetsége szerint ellene dolgozott. A miniszteri liszta 
összeállításában a sokkal gyengébb német szabadelvűek-
nek több szavazatot adtak, mint az erősebben képviselt 
ker. szociálisoknak. A Herrengasseban ez utóbbiakat 
általában «quantité négligeable»-nek tartották. A ke-
resztény szociálisoknak az ilyen váltók forgatását meg 
kell tagadni és vissza kell utasitaniok azt is, hogy olyan 
minisztériumba lépjenek be, melyet az új parlament 
«munkakész» pártjaiból alakítottak. Az oly miniszteri 
dicsvágy, amely a minisztérium vezetését nem teljesít-
heti, a keresztény szociálisoknak csak ártalmára volt. 
Sokkal jobb lesz az, ha vezéreik a legközelebbi időben 
mint a keresztény német nép nyilvános tanácsosai fog-
ják kötelességüket teljesíteni, a helyett hogy tilkos és 
egyéb tanácsosi címek után kapkodnának. Irigység 
nélkül lássák a «szabadelvű» zsidó excellentiások hosszú 

1 Cikkiró nem veszi itt észre azt, hogy a Lueger-féle politikát 
derekán támadja meg, midőn a keresztény szociális pártot csak 
német néppártnak akarja tekinteni. A Lueger-féle felfogás szerint az 
osztrák ker. szociális párt magát «Reichspartei»-nek tekintette s főlapja 
«Reichspost» nevet kapott. Vagyis : Lueger programmja, amely sze-
rint ő a monarchia népeit «keresztén}'» cim alatt Magyarország 
ellen akarta tömöríteni, csütörtököt mondott. 

2 Helytelen frázis, józan önszeretet helyett. 

sorát néhány új «nem árja» jellegzetes fejekkel szapo-
rodni. A liberalizmus éppen az egyéni kitüntetések haj-
szolása révén került rossz hírbe a nép előtt. Ezt tartsa 
a keresztény szociális táborban szeme előtt mindenki 
és valamennyi vezér s a pártnak valamennyi tagja 
hagyjon abba minden személyes nagyravágyást s min-
denki dicsőségét abba helyezze, hogy, mint Lueger tette, 
ö a nép élén jár. 

A keresztény és német Ausztria oly szerencsétlen 
napokat Írhatott fel minap évkönyveibe, minőket csak 
keveset élt meg idáig. A keresztény és német Ausztria 
csak akkor fogja egy győzelmes napon fényes napjának 
fölkelését megpillantani, hogyha az a párt, amely őt 
képviseli, még inkább mint eddig, keresztényül és szo-
ciálisan fog működni, vagyis hogyha mint olyan, a leg-
nemesebb értelemben vett demokratikus párt fog dol-
gozni, amely a német népből fakad és amely a keresz-
ténységben birja erejének legerősebb gyökereit. 

Eddig s így szól az «Augsb. Postzeitung» bécsi tu-
dósítójának fejtegetése. Nem vettünk el belőle semmit. 
Hozzáadni pedig csak még azt akarjuk, hogy az egész 
cikkely igazán érdekes és tanulságos korrajz, melyből 
újra meggyőződhetett kiki arról, hogy a Lueger-féle 
párt-hegemonia eddig csakugyan nem volt, bár neve 
hirdette, hogy az — sem eléggé keresztény, sem eléggé 
szociális — még pedig, íme, buzgó híveinek tanúsága 
szerint. — y —la. 

* 

Levél Japánbó l . A japáni missziókból a követ-
kező levelet kaptuk : 

Biwazaki-Higo. Via Kumamoto-Japonia. 
Reverendissime Domine! 
Ego missionarius apostolicus in Japoniae imperio, 

aliquid ad majorem Dei glóriám, salutemque paganorum, 
praesertim leprosorum agere cupiens, necessitate compul-
sus et in Tua caritate confisus, has Tibi litteras committo. 

Locus laboris mei, centrum est paganismi, proxi-
mus pagodae vulgo dictae «Honmioji», quae est lam 
famosa in toto Japoniae imperio, ut eo, ad inpetrandam 
sanitatem a plaga sua horrenda, ex omnibus civitatibus 
et vicis permulta millia leprosorum in annum conlluant. 

Hujusmodi circumstantia omnio exigit et necessa-
rium est, quod nemo inficiatur, ut ibi aliqua aedificetur 
residentia cum capella, ad usum missionarii ad leprosos 
evangelizandos deputati. 

Ad huj us residentiae fundationem 8000 Mark requi-
rerentur. Ego nihil habeo praeter parvam sustentatio-
nem quam Propagatio Fidei missionariis largitur. 

Excusa, Reverendissime Domine, importunitatem 
meam ; totis visceribus rogo et obsecro ut nequaquam 
rejicias banc humilem petitionem, quam Tibi facio no-
mine leprosorum, quorum mihi soli cura spirituális in-
cumbit; sed me adjuvare et illos salvare digneris, 
mittendo mihi aliquam eleemosynam, in quantum fieri 
potest generosam. 

Quod si mihi gratiam largiaris, promitto me nun-
quam Tuae Reverentiae obliturum ad allere Dei et Tibi 
commissorum omnium animas «Matri Misericordiae» 
futurae residentiae Patronae commendabo. 

Reverentiae Tuae, humillimus in Christo servus. 
Emile Lebel, 

t sac., missionarius apostolicus. 
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Directorium 
Riwazaki-Higo. Via Kumamoto-Japonia. 

P. S. Eleemosynae mihi directe et tuto ut supra 
transmittuntur per mandatum postale internationale, 
vel per epistolam continentem Banknote. 

— Akinek módjában van segíteni ezeken a szegény 
embereken, a levél megmondja, hogy mit tehet. Szerk. 

T á j k é p e k . XI. Rajzolja: Mester. 

P á s z t o r t ü z e k . Hófehér hajú, ifjúlelkű, éveivel 
hetvenkedő jó anyámhoz utazom. 

Még látom kupém ablakából a kanyargós Ti-
szának messze fénylő, ezüstös sávját. Már keresztül-
robog vonatom a Tiber vizéhez hasonló, sárgás 
Borzsa hidján, mikor a lemenő Nap tűzvörös go-
lyója ott izzik az ég alján. 

A tájra borulat száll. Ott a hegyek oldalán, a 
közel messzeségben pásztortüzek gyúlnak, égnek. 
Úgy gyönyörködöm rezgő fényükben, mint a ritka 
csillagzatban. Mikor a fellegekből csak itt-ott könyö-
kölhet ki egy-egy élelmesebb éji mécs. 

Közeledik a szüret. 
Mikor minden érik. Ólálkodó őszi fellegek jön-

nek-mennek. Ködök gyűlnek, mintha az ágyvetéshez 
készülne a természet, a munkájában elfáradt föld 
számára. 

S ahogyan láttam egyenkint fellobogni a hegye-
ken ezeket a tüzeket: úgy gyúlnak ki az én emlé-
kezetemben is a gyermek- és ifjúkor világos, szines 
képei. 

Ó, ezek a képek! Csillagai, fel-fellobogó pász-
tortúzei életünk őszreforduló idejének! Mily édes 
emlékezettel töltöd meg a mi lelkünket. 

* 

Most már újra zöld szőlő-erdők borítják az én 
szülőföldem hegyeit. 

Hej ! De csak nem is oly régen a megkoppasztott 
hegyoldalak barna-sárga táblái valami meghatóan 
szomorú szint kölcsönöztek ennek a regényes tájnak. 

És egyszer csak elnémultak a szüreti hangok. 
Kialudtak a lobogó pásztortüzek. Ott meredeztek 
azok a büszke, nemzedékeken, emberöltőkön által 
koszorúzott hegyek kopaszon, üresen. Mint a kihűlt 
szívű vén ember tarfeje. Mint az elpusztult erdőség, 
melyen végiggázolt, perzselt — az ellenség. 

Jött az ellenségnél is kegyetlenebb ellenség, a 
filokszera. 

Az a láthatatlan cundra jószág. Bogár vagy mi-
csoda, tűnődtek az emberek. 

Sokáig nem hittek neki. Az ellenségnek. A lilok-
szerának. Épen úgy, mint az ősök nem hittek 
tatárnak-töröknek. Csak mikor már nyaka köré 
tekergődzött a magyarnak. Akár a vipera, az óriási 
kigyó, amely először körülnyaldossa áldozatát. Hogy 
annál izletesebben nyelhesse el. 

Mondom, hogy nem hittek a fdokszerának sem. 
Pedig napról-napra vehették észre a lassú her-

vadást. Akár a sorvadó ember múlását. A szőlőtőkén 
is ki-kipirult egy-egy levél, akár a tüdővészes ember 
arcán egy-egy tűzrózsa. De csak azért, hogy aztán 
ölükbe hulljanak a sárgult levelek. Szemeik előtt 
fonnyadjanak a duzzadt venyigék. 

Az emberek hallgatták a néma földet. Fülöket 
dugták rája. A rögekre. Iszen még a szú-rágást is 
meghallja álmatlan éjeken az embör. 

A fdokszera némán, nesztelenül pusztított, irtott. 
Mikor aztán le volt tarolva minden tőke, mikor 

rájuk meredt a nagy pusztaság, akkor hőköltek fel. 
És hittek egy nagyobb hatalomban. Az Isten hatal-
mában. Az írás ígéretében. És azt mondották az 
embörök : 

— Bornak kell lenni, míg mise, áldozat, oltár 
leszen e földön. Lönni kell! 

* 

Nehéz, szomorú esztendők teltek el. Nyomor, 
nélkülözés költözött a munkás nép tűzhelyeibe. 
A talián borok korszakának kellett eljönnie. Az 
Engelek pinceszüreteit kellett megérni a tüzes, a 
gyöngyöző, a lánghevű nedűket, tokaji nektárakat 
termelő Magyarországnak. Míg újra fellobogtak a 
hegyeken a pásztortüzek. Újra zöldellettek a hegyek. 

. . . Ilej-haj ! be régen, de milyen régen nem 
égett ez a pásztortűz a Csendes Kálmán gazd'uram 
szőlőjében sem. A borháza is olyan, mint valami 
elátkozott ház. Kisértetek háza. Vagy talán Filokszera 
úr tartotta megszállva. 

De csak nagyobb az Isten hatalma. Egyik kezé-
vel int. Ha kell, sujt. A másikkal fölemel. 

Sose hitték! 
Még Csendes Kálmán gazd'uram se hitte. Pedig 

Isten buzgó szolgája volt. Mikor már ültetgette, cse-
rélte-berélte a rögeket: akkor is csak csóválgatta a 
fejét. És a mulandóság sejtelmes fájdalmával mon-
dogatta : 

— Hej, anyjuk! Lesz-e vájjon még egyszer szü-
retünk ? 

— Elhozza a jó Isten ú j r a . . . 
Az apjuk lelkében meg kigyúlnak előre a régi, 

lobogó pásztortüzek. És bízó mosollyal kérdve-
kérdezi újra : 

— Anyjuk, hát még mi is szüretelünk? 
— Bemélem, apjuka. 
— No anyjuk. . . akkor eldalolod azt a nótá t . . . 
— Melyiket, apijuk? 
— Tudod szentem, mikor puttonos voltam az 

apánk szőlőjében. Ott la, a hegyen. . . Mikor te 
kezdted rá azt a nó tá t . . . szépen csendesen: 

Ez a kis lány nem lesz mindig árva, 
Szüret után én leszek a párja. 

* 
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És az asszony szemeiben kigynltak a szép idők 
emlékeinek lüzei. És úgy lobogtak azokban a tiszta, 
mélységes fekete szemekben. 

Az apjok meg éleszti, gyulasztja : 
— Tudod? Mikor azt is daloltuk : «édes az ajka, 

mézes a csókja!» 
— Ugyan apjuk, ne légy már olyan gyermek. 

Hiszen az olyan régen volt. 
— Jegyben jártunk már. Akkor csókoltalak meg 

először.. . ugy-e any juk? . . . Emlékszel? 
— Ugyan apjuk, hogy is lehetsz ilyen! 
Homlokig pirul az anyjuk. Mert a magyar nő 

még deres fejjel is — tud pirulni. 
* 

Bizony, hogy deres a Csendes Kálmán feje, hogy 
az első, az új szüret megérkezett. 

De megérkezett! 
Nemcsak zöldellett a hegyoldal, de a venyigé-

ken is ott piroslottak, ott sárgultak aranyszinné az 
érett gerezdek. 

Fölgyúltak újra a pásztor-tüzek. Előkerültek a 
nagy kádak, hordók. Megnépesedtek a hegyek olda-
lai. És fölzengett a szüreti dal és muzsika hangja. 

A tűz magasra lobog. Gyönyörű őszi este van. 
Száll az ének ajkról-ajkra, száll a dallam szájról-szájra. 

— Szüret után lesz az esküvőnk ! 
— Hallod, anyjuk? 
— Hallom, apjuk. 
— Hej, mikor a te ajkadról szállt ez a nóta! 
— Régen volt az, édes lelkem. Az volt a bol-

dog idő. 
Az apjuk meghökken. Szinte rábámul az asz-

szonyra. 
— És most nem vagy boldog? 
— Nem úgy értem, lelkem apjukom. 
Súgta az asszony és boldogságos könny rezgett 

szemeiben. Abban a még mindig fénylő, mindig 
tiszta, jóságos szemekben. 

Az ember látta a könnyeket. S mintha érezné 
ezeknek a könnyeknek erejét, tisztaságát, boldog-
ságos bizonyító erejét: odahajlik észrevétlenül az 
asszonyhoz. Egy pillanat. És elcsattan a forró, a 
tiszta, az édes, a hűséges hitvesi csók. Mintha a 
pásztor karikás ostorának csapója csattantott volna. 
Olyan csattanós ez a csók. 

— Teringettét! . . . hangzik az épen tűzhöz 
érkező öreg vincellér hangja. Teringettét! — és két 
kezével ránt egyet deresedő, gangos baj'szán. Épen 
úgy csattogott, mint akkor, mikor a tekéntetes úr 
még úrfi — jegyes vó't. A tekéntetes asszony meg, 
akár a liliomszál. Régen vó't; bizony. Régen, mikor 
még más csillagok jártak az égen. 

És az öreg vincellérnek kicsöppent a szeméből 
a gömbölyű könnycsepp. Az őszi szél meg búgva 
viszi, röpíti hegyen-völgyön a régi dall: 

— Szüret után lesz az esküvőnk! 
* 

És e szüret után, az új szüret után meg is volt 
ám a menyegző. 

Az ezüstmenijegző. 
* 

A deresedő fiú pedig, aki e tájképeket festi-írja: 
így szürettáján meg-megnézi, meg-meglátogatja a 
hófehérhajú — talpig gyászban, de Istenben való 
teljes megnyugvásban élő — anyját. Gazd'uram már 
ott alussza álmát a hegyalatti temetőben. És mikor 
otthon a fiú : fel-fellobognak a család emlékezetében 
ezek az édes, ezek a kedves pásztortüzek. 

E u c h a r i s z t i k u s t r i d u u m és oktatások a napon- J r o J a , 
kénti szentáldozásról. X. Pius pápa rendelete alapján. 
P. Lintelo Gyula francia eredetije után. Kiadja a ma-
gyarországi papi imaegyesület és euch.-társulat Értesí-
tője. Győr. 1911. 205 1. Ára 2 korona. Megrendelhető 
Győrött, a papnevelő-intézetben. 

A kath. hitélet terén nagy pusztítást végzett a XVII. 
századbeli francia janzenizmus az ő szertelen rigorizinu-
sával. Igy ment ki lassan a szokásból a régibb száza-
dok buzgósága, a szentmisénél jelenlévő hivek gyakori 
szentáldozása is, s előállott a mai állapot. X. Pius pápa 
ismert rendeleteivel a régi buzgóságnak a visszaállítá-
sán fáradozik. 

Hogy a lelkipásztorok a híveket a pápa szándéká-
ról kioktassák s az ellenkező mai szokást lassan meg-
törjék, a búcsúk kongregációja különös eszközként e 
célra «Űrnapjának nyolcada alalt, vagy ha a helyi és 
személyes körülmények máskép kívánnák, a püspökök 
állal meghatározandó más alkalommal» háromnapi ájta-
tosság (triduum) tartását rendelte el, mely alatt a lelki-
pásztorok szent beszédekben csak a legfölségesebb Oltári-
szenlséggel foglalkozzanak, azt magyarázzák a híveknek. 

Erre az alkalomra szolgál vezérfonalul a fenti mű, 
kioktatván a lelkészeket, miként végezzék a rájuk há-
ruló fontos feladatot. Három részből áll: 1. Hivatalos 
iratok. 2. Prédikációk. 3. A triduum után. Mindent meg-
talál itt a lelkész, amit eljárásához s az egész ájtatos-
ság végzéséhez tudnia kell. Igen bő és választékos, kü-
lönösen a prédikációs anyag. 

Megszerzését a lelkipásztoroknak ajánljuk. x. 
* 

K. Braig : Der Modernismus und die Freiheit der 
Wissenschaft. Freiburg i. Br. Herder. 1911. 58 S. ./. Mans-
bach: Der Eid wider den Modernismus und die theo-
logische Wissenschaft. Köln. Bachem. 1911. 79 S. G. Rein-
hold: Der Antimodernisteneid und die Freiheit der 
Wissenschaft. Wien. Opitz Nachfolger. 1911. 18 S. 

II. Mausbach, akinek könyve tulajdonképen a «Köl-
nische Volkszeitung» ezidei január 14. és 15-iki számá-
ban megjelent cikkeinek kibővítése, a kérdést különö-
sen két érdekes szempontból veszi részletes bírálat alá. 
Mily hatással van a tekintély tisztelete általában a ku-
tatás szabadságára, nevezetesen pedig mennyi igaz-
ság van abban az eskü ellen talán leghathatósabb kár-
tya gyanánt kijátszott vádban, mely szerint az eskü a 
történetírás egyedül lehetséges módszere fölött mondta 
ki a halálos ítéletet. Mindenki által elfogadható érve-
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ken felépített, nyugodt hangú okoskodása alkalmas meg-
győzni az olvasót arról, hogy az antimodernista eskü-
ben csak azok a legkevésbbé sem elfogulatlan cikkezők 
és öngyártotta «mi tudósok» találhatták a szabad kutatás 
és a történetírás módszerének elitélését, akik sem a 
tényleg elfogulatlan kutatás lényegével s az egyház állás-
pontjával, sem pedig a modernisták történeti módszeré-
vel nincsenek tisztában. 

Nehogy pedig továbbra is kénytelenek legyünk 
olyan állításokat hallani, mintha ilyen eskünek követe-
lése napjainkban valami hallatlan unikum volna és 
hogy csak a katholikus egyház merészkedik hihetetlenül 
előrehaladott korunkat ilyen középkori eszközökkel ar-
culcsapni, a vallás bensőségét veszélyeztetni stb., a szerző 
egészen külön fejezetet szentel azoknak az ünnepélyes 
Ígéreteknek és esküformuláknak, amiket már jóval az 
antimodernista eskü megjelenése előtt kötelezőleg elő-
írtak és ma is föltétlenül megkövetelnek a külföldi pro-
testáns theologiai fakultásokon és egyes protestáns egy-
házkerületekben. 

Az utolsó fejezet, bár nem tartozik szorosan a tárgy-
hoz, sok érdekes megjegyzést tartalmaz a katholikus 
theologiai fakultások jelentőségéről s a tudomány szer-
vezetében betöltött feladatáról. A könyvhöz csatolt füg-
gelék az antimodernista eskü szövegét adja latin és 
német nyelven. 

Külön ki kell még emelnünk azt a nagy tudomá-
nyos apparátust, amelyet a mű elárul s amelynek kö-
vetkeztében szerző nem egyszer volt abban a kedvező 
helyzetben, hogy protestáns auktorokat is szóhoz en-
gedett jutni. 

Míg az előbbi szerzők, főleg pedig Braig, arra össz-
pontosították törekvésüket, hogy a modernisták mód-
szerének tudománytalanságát rajzolják le és olvasóikra 
hagyták azt a további következtetést, hogy akkor az 
ezzel a módszerrel szembeszálló antimodernista eskü 
csak nem lehet a tudományos kutatás elitélése, addig 
Reinhold, a bécsi egyetem tanára, célravezetőbbnek tar-
totta magának az esküformulának egyes állításait meg-
alapozni és azt kimutatni, hogy az antimodernista eskü-
ben foglalt tanok mennyire nem ellenkeznek a tudo-
mányos kutatás eredményeivel. 

Mindössze 18 oldalra terjedő tanulmányában, mely 
először a Leogesellschaft folyóiratának, a «Kultur»-nak 
ezidei 2. füzetében látott napvilágot, sorba veszi az anti-
modernista eskü valamennyi mondatát és minden egyes 
pontról külön-külön mondja el azokat a találó meg-
jegyzéseket, amik a jeles apologéta eddigi munkáit is 
előnyösen jellemzik. Tanulmánya nemcsak rövidsége 
miatt, hanem épen említett módszere folytán is legin-
kább áttekinthető és a mindennapi élet szükségleteit e 
kérdésben leginkább kielégíti. Aki tehát inkább arra 
törekszik, hogy az e téren fölmerülő nehézségekre és 
ellenvetésekre tudjon kellőképen megfelelni, legtöbbet 
nyer e tekintetben Reinhold tanulmányának elolvasá-
sával. 

Aki azonban a kérdés mélyére akar ereszkedni és 
a modernisták titkos kohóiba is be szeretne tekinteni, az 
az első két könyvet sokkal nagyobb haszonnal fogja 
forgatni. 

Tóth Tihamér. 
* 

A m a g y a r i roda lom t ö r t é n e t e , o lvasókönyv-
vel. II. rész. A VIII. osztály számára. Irta Prónai An-
tal dr. budapesti kegyes tanítórendi tanár. Budapest, 
1911. 448 1. Ára 4 korona 40 fdlér. 

A középiskolai VII. osztály számára szóló első rész-
ről tavaly e helyen dicsérettel emlékeztünk meg ; ezt a 
II. részt, mely Kisfaludy Károly korától (az Aurorától) 
napjainkig mutatja be irodalmunk fejlődését legkiválóbb 
képviselőiben, még fokozottabb mértékben dicsérjük. 
A jó tankönyv minden kellékével diszeskedik, melyet 
igazán érdemes tanulni. 

Ezzel a könyvvel kezében a rátermett tanár a 
szó szoros értelmében alaposan megismertetheti s egy-
úttal megszerettetheti hazai irodalmunkat s kimagasló 
alakjait, anélkül, hogy nehéz, ijjesztő munkával ter-
helné tanítványait ; a tanítványok pedig oly megérlelt, 
kimerítő s tárgyszerű ismeretet szerezhetnek belőle, 
amelyért érdemes a deáknak fáradni. 

Valami jóleső melegség, lárgyszeretet s előadási 
kellem vonul végig az egész könyvön ; önként lebilin-
cseli még az olyant is, aki ebben a körben jóval túl 
van az egyszerű tankönyv olvasásán. Pompás előadá-
sával csak az anyag feldolgozási értéke vetekedik. 
Prónai mélyen behatolt a tárgyalás alatt lévő kor és 
íróink szellemébe. Olyan tehát, akit tudása jogosít 
föl arra, hogy tankönyvet írjon. Nem is más tankönyv-
írók után, hanem a saját és pedig szembetűnően ala-
pos tanulmányai után irta. Innen magyarázható az, 
hogy bármelyikét is vegyük a középiskolai tanterv 
által a VIII. osztály számára különösen előírt klasszi-
kus iróink közül, Prónai jelen könyvében mindegyik-
nek a képe irodalmilag kerek egészet képez, az illetőt 
mint embert és mint irót teljesen megismerjük, müvei-
nek értékét tisztán látjuk. S ez az esztétikai találó érté-
kelés, valamint a megindokolása a könyvnek harmadik 
s talán a legkiemelkedőbb előnyös oldala. Jellemezni 
Prónai nagyon szépen tud. Az igaz, hogy a kritika 
legkiválóbb iróink méltatásában körülbelől már meg-
állapodott, a nézetek e tekintetben kialakultak, Prónai 
előadásában mégis ennek is valami ujdonszerű színe-
zete van s mindenekfölött kritikai igazságával ragad 
meg minden sorában, különösen a legujabbaknál, Mik-
száthnál és Herczeg Ferencnél. Ebben a jellemzésben 
eddigi tankönyveinkhez képest egy új pontot is talá-
lunk Prónainál : ő az író világnézetéről, müveinek az 
erkölcsi világrend szempontjából való értékeléséről is 
szól. Nagyon helyes újítás ; csak így lehet helyes ítéle-
tünk Aranyról, Jókairól s a többiről. Eddigi tanköny-
veink — Beöthy nyomán—inkább csak tisztán poétikai 
és retorikai szempontból méltatták az egyes irók iro-
dalmi termékeit : a stilus, a szerkezet, a jellemfestés, a 
képzelet, az eredetiség szempontjából ; Prónai az erkölcsi 
elemet is beleviszi méltatásába s az irót világnézete 
szerint is mérlegeli, rámutatván a közerkölcsre való 
hasznos vagy káros hatására is. 

Nemcsak a tantervnek felel meg ez a könyv, ha-
nem annak az ideálnak is, melyet minden hozzáértő az 
irodalmi tanítás elé tűz. Szinte alapos kis monografia 
egy-egy írónk bemutatása, mely színes előadásával mé-
lyen megkapja a tanuló lelkét: megértetvén vele, miért 
becsüljük oly nagyra ezt vagy amazt az Írónkat s egy-
úttal láttatja vele a hatásokat is, melyek az irót nagyra 
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növelték. A tanuló ebből a könyvből megérti és meg-
szereti irodalmunkat s kedvet kap a vele való további 
foglalkozásra. 

Prónai eszerint az Írókról való kész Ítélettel lép a 
tanuló elé ; de oly ítélettel, mely tudományos kuta-
tásokból van leszűrve s amelynek megállapításán a leg-
kiválóbb monográfusok dolgoztak. Ez az eljárás a cél-
szerű és nein a nemrég némelyek által divatba hozott 
induktiv módszer, mely az egyes művek iskolai és házi 
olvasása alapján magával a tanulóval akarja megállapít-
tatni az egyes müvek s az irók értékét. Az ilyen eljárás 
egyrészt félreérti az iskolai munka lehetséges célját; 
másrészt elfeledi, hogy ilyesmihez, az irodalom egész 
körére kiterjedőleg, nein egy iskolai, sok egyéb tanu-
lással elfoglalt esztendő, hanem egy egész emberélet 
sem elegendő. Recipiálja a tanuló a helyeset és jót, 
hiszen az ilyen módszer nem zárja ki azt, hogy ő maga 
is olvassa a művet s önálló Ítélettel keresse rajta azt, 
amiben a szakemberek megállapodtak. Azzal a bizonyos 
induktív módszerrel behozott úgynevezett házi kivona-
tolása a klasszikusoknak, minek követelésében egyik-
másik tanár a lehetőség minden határát túllépte, a leg-
csalfább követelés volt, ami valaha a tanárok agyában 
szülemlett. így lehetett csak meggyülöltetni tantervünk 
legfontosabb tárgyát. 

Prónai könyve minden kellékkel rendelkezik arra 
a fontos célra, hogy megkedveltesse a magyart. Olvas-
mányait is helyesen válogatta össze hozzá. 

íróinkról nyilvánított egyetlenegy nézetét sem tu-
dom kifogásolni, csak Madáchnál térnek el felfogá-
saink; nem tudom elhinni, hogy az «Ember tragé-
diájának» befejezése «harmonikus, fölemelő» volna 
(125. 1.). Ami, mint ez a mű is, mint maga Prónai is 
vallja, a pesszimizusból születik, annak csak logika-
ellenesen lehet fölemelő befejezése. Úgy is van. A befe-
jezés csak afféle ötletszerű ragaszték az «Ember tragé-
diáján», mely ellene mond a mű egész testének. 

Megjegyzésem van továbbá arra, hogy a -szerző 
Czuczor, Kriza, Petőfi stb. népdalairól beszél (46., 84., 
90. stb. 1.). Különbséget szoktunk tenni műdal, népies 
dal és népdal között. A népdal a népköltés terméke, 
azért a népdalnak nem is ismerjük szerzőjét. Czuczor, 
Petőfi vagy más költő csak müdalt vagy népies dalt 
szokott szerezni. Prónai tollában akaratlanul is motosz-
kált ez a különbség, de nem jutott tudatára. Ime Czu-
czorról írja : «Nevezetesek népdalai is, amelyek sokszor 
oly sikerülten utánozzák a nép dalainak hangját és for-
máját» (46. 1.); tehát csak utánozzák, amiért is az ilye-
neket népies daloknak nevezzük. Müvén végig húzódik 
ez a felcserélés. 

Csak a 82. lapon egyszer írja : «Költőink közül. . . 
írtak népies dalokat». 

Megjegyzem továbbá, hogy engem Jósika «Abafijá-
nak» kifejlése, Abafi viselkedése Csákv Gizellával szem-
ben, sohasem elégített ki. Igazán csak a fejedelem-
asszony kívánságára vette nőül (56. 1.), pedig Gizella, 
ahogy Jósika festi, ennél többet érdemelt volna, meg-
érdemelte volna, hogy ne csak idegen kívánságra, ha-
nem igaz szeretetből vegye nőül. 

Bajza az «Aurora» nevét Trattner könyvkereskedő-
vel folytatott pöre alkalmából változtatta Athenaeumra 
(49. 1.), amikor ez szintén «Aurora» cimen egy másik 

folyóiratot indított meg. Ez volt nálunk az első per az 
irói tulajdonjogért. 

Igen helyesen tette a szerző, amikor a legújabb 
kor igen találó jellemzésénél figyelmezteti a tanulót, 
hogy : a közönség nagyrészének szellemi tápláléka a 
napilap és a színház (144. 1.). Ez a baj. Tessék aztán az 
ilyen közönségnek komoly könyvet, tudományt kínálni ! 
Ezért megyünk mi nehezen előre a kulturában. 

Minden tárgyalt írónál rámutat a legjobb monográ-
fiákra, csak azt szerettem volna még, ha valahol föl-
említi Abafi Lajos Figyelőjét, ezt a jeles, 20 egy-
néhány kötetből álló, ma már megszűnt folyóiratot ; 
mennyi érdekes anyag van abban összehordva a mi 
kiváló íróinkról! Azután Vörösmarty jellemzésénél, 
Gyulai nyomán, csak még azt a nagy költőt legjobban 
jellemző s az ifjúra fölötle tanulságos sort lehetett volna 
beiktatni : nem játszott soha se a maga, se a más 
szivével. 

Jókai jubileumi kiadása a 111. oldalon 100, a 114. 
oldalon meg 200 diszes kötetből áll. 

Ezek azonban mind csak apróbb megjegyzések, 
melyek a könyv nagy értékét nem érintik. Szerintem 
Prónai könyve most a legjobb irodalomtörténeti tan-
könyvünk, melynél alkalmasabbat nem tudnék adni a 
tanulók kezébe. Szinte sajnálom, hogy csak most jelent 
meg s nem akkor, mikor még ennek a kedves tárgy-
nak magam is tanára voltam. Dadek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Olvastuk a lapokban a 

zirci apátválasztás lefolyását. A veszprémi püspök, 
mint királyi biztos, elnöklete alatt száz egynehány 
rendi tag (a rend összes szavazó tagjai) titkos szava-
zattal ejtette meg a hármas jelölést. Menten minden 
idegen befolyástól, legjobb belátása szerint, a sza-
vazatok többségével. 

Nem más adja tehát nekik az apátot, hanem ők 
maguk választják maguknak azt, akinek majd föl-
tétlen engedelmességgel tartoznak. Pedig szép fekvő 
birtokuk is van; csakhogy az náluk nem okoz bajt, 
nem idéz elő versengést, mert a rendi kormányzat 
a vagyon intézményes kezelését optima forma biz-
tosítja. 

így őrizték meg ime szerzetes rendeink autonó-
miájukat, épen és sértetlenül s nem lehet mondani, 
hogy az hátrányukra válnék; szépen fejlődnek és 
gyarapodnak, míg minálunk az idők folyamán e 
tekintetben nem visszafejlődés — ez nem is volna 
éppen rossz — hanem bizonyos félrefejlődés ment 
végbe. Szent István után Zsigmond királyig a kápta-
lanok választották a megyés püspököt; azóta rend-
szerint a királyok nevezik ki, csak éppen a kápta-
lant és az elárvult egyházmegyét nem kérdezvén 
meg óhaja felől. A káptalani tagokat a testület kelet-
kezéséhez képest Mária Teréziáig önjogúlag a püspök 
nevezte ki; azóta ez a kinevezés is a király kezébe 
ment át, 1848-ban pedig mindkét ügy a minisztérium 
fölterjesztéséhez köttetett ; 3 (örvény szerint ugyan a 
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király személye körüli minisztert illetné meg, a 
gyakorlatban azonban a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter intézi. 

Ez is tehát fejlődés, de amolyan görbevonalú ; 
ama végső pontjában pedig sok veszedelmet rejt 
magában az egyház belső életére, nagyon közeli 
érintkezésbe juttatván a folyton változó kormányok-
kal a folyton változó politikai érdekekhez azokat az 
egyházi pozíciókat, melyeknek feladata a változatlan 
magas érdekek ápolása. Amelyekhez a személyi 
kvalifikációkat éppen a politikus nem határozhatja 
meg jól. 

Mint mindennek, úgy ennek a fejlődésnek is 
természetesen megvan a maga története, melyen 
kár volna most fejünket törnünk. A múlthoz tartozik 
az s bennünket inkább a jelen és a jövő érdekel, 
amelyben igazán jó lenne kiegyenesíteni azt a görbe 
vonalat. Tudvalevőleg nem az egyház egészséges köz-
szelleméből, nem az egyház természetéből nőtt az 
ki, hanem a történeti viszontagságok sodró árja mint 
afféle csapadékot hagyta hátra maga után, mint ezt 
Fraknóinak a főkegyúri jogról írt műve annyi adattal 
szemlélteti. 

Erre törekszik éppen a tervezett kath. autonó-
mia, hogy ezeket a kinevezéseket a jövő-menő mi-
niszter helyett közelebb hozza az egyházhoz magához, 
az egyház jelöléséhez. Hiszen az egyes egyházmegye, 
vagy mint régente nevében a káptalan, jobban érzi, 
kire, mire van szüksége a lelkiekben, mint a párt-
hangulat után igazodó s gyakran éppen csak a lelki 
szükségletekre nem gondoló miniszter. Allíttassék 
tehát vissza az egyház számára az egyházjog, ezt 
követeli a fejlődés természetes törvénye s nem az 
idegen ingerenciát. 

Az a zirci választás, mint látja, a mi visszás álla-
potainkra terelte figyelmemet s önként eszembe jutott 
a megfeneklett autonómia, melyet már Apponyi 
miniszter akart törvénybe iktatni; mondják, hogy 
Zichy János is ugyanazt akarja s lehet, hogy majd 
utódjáról is ezt fogjuk hallani. Mert az emberek 
mindig jók irántunk, mindig jót akarnak nekünk, 
csak az idő, a váltakozó kormányok ideje, az a 
gonosz, arról sül ki minduntalan, hogy az állja el 
utunkat. 

Vigasztalódjunk tehát az idővel, az idő nagyon 
türelmes egy bűnbak. 

Tisztelettel Városi. 

P . N a g y m a g y a r . Kívánsága szerint. 
R . Kőszeg . Előfizetés egy évre 12 korona. 
G. D e b r e c e n . Örülünk rajta, hogy csak költött volt a 

halálhír, s még inkább annak, hogy nyug. kartársunk igen 
jó egészségnek örvend. 

T. W i e n . Köszönöm. Kívánságának azonban technikai 
nehézség áll útjában. Akár az új szedést, úgy kellene fizetni. 

15. S z a t m á r . Valaki üdvözli Győrből ünnepi tájképe 
miatt. Különben heti 26 óra egy tanárnak, kivált ha az öre-
gebb csont, kissé túlságos nagy áldás. 

D. E g e r . Nem ismersz majd rá karodra, ha megláto-
gatsz bennünket, olyan gyökeres átalakításon megy át az 
egyetemi központi épület. A tantermek új, célszerűbb beren-
dezése; a megszaporodott és díszesen restaurált új helyi-
ségek; az új szemináriumok a szerb-utcai oldalon (azelőtt 
bölcsészetkari dekanatus), mind ujdonságszámba fognak 
menni előtted. Új szin, új hangulat mindenfelé. Hallgatóink 
száma pedig 101-re emelkedett ; idődben még csak 85 volt. 
Vannak köztük amerikaiak, bosnyákok, sőt az idén már 
zágrábi, djakovári és zengi megyéből valók is. A világ tehát 
halad és javul. 

T. H u d a p e s t . Zsilinszky Mihály tehát lemondott ág. 
ev. főfelügyelői állásáról. Sajátszerű a lemondó levele. Ebben 
irja meg, micsoda bajok dúlnak egyházában ; most mondja 
ezt el, mikor lemondott s nem mondta el soha, míg állásá-
ban funkcionált, hanem akkor folyton a katholikusok ajtaja 
előtt sepert. Tehát Zsilinszky pályája tulajdonkép egy elté-
vesztett pálya volt s levelével önmagát vádolja meg, mit 
kellett volna tennie, minek orvoslására kellett volna hosszú 
liivataloskodása alatt törekednie s nem tette, hanem nagy 
agitálással mindig mást tett, a legkönnyebbet: folyton szidta 
a katholikusokat. Most végre hibáztatja a prot. püspököket, 
hogy sem a papokat, sem a népet nem iparkodnak meg-
ismerni. Né]>, pap — úgymond — teljesen magára hagyatva 
bomlik ; veszekedések és botrányok gyengítik az egyházat. Ki 
törődik itt a hivek lelki gondozásával? Ki törődik a krisztusi 
szellemmel ? — kiált fel nagy pathosszal. No lám és egy 
főfelügyelő mondja ezt, aki abban, ha egyházában rossz álla-
potok álltak elő, mindenesetre elsősorban maga hibás, mert 
hát akkor hogyan ügyelt fel? Aki tehát egész életében a 
katholikusokat rugdalta, most végre a saját felekezetét rúgja 
meg — és távozik. Ó tisztelt nyughatatlan nyugalmazott 
államtitkár úr, illik ez? 

M. 15-nak. Mindszenty Gedeon ezt írta egyik versében : 
Ha tudtam vón', hogy öreg leszek, Hogy fejemen egykoron 
árulok meszet, Beh máskép tettem vón'. Keserű valóságot 
állapít meg ebben az öreg költő ; a kor haladtával csakugyan 
sok keserűséget, vagy inkább csalódást hozott neki az élet; 
sajnos, ő fonta szálait. Innen költészetén a háromféle han-
gulat, hova-tovább az elkeseredésig. Ugyanis a kiváló költő, 
elragadtatva a múzsától, fiatalabb éveiben elfelejtette, mint 
mondja, hogy öreg is lesz. Levele olvasásakor ez az élet jutott 
eszembe, hogy elmondjam önnek. A költői tehetség, mely 
önben is megnyilatkozik, isteni adomány ; de egyike a leg-
kényesebbeknek, mellyel csinyján kell bánni. Könnyen meg-
téveszt. Haladjon tehát pályáján, de most fiatal éveiben ne 
feledje kérem, hogy öreg is lesz ; műveiben akkor lesz majd 
öröme. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Az antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. i. 

Izgatás az eskü ellen. — Az eskü előzményei. — Az esküről általá-
ban. — Az eskü első része. — Az eskü második része. — Az eskütétel 
hatása a tudományos kutatásra. — Az esküellcnes felzúdulás okai. 

1. Izgatás az eskü ellen. «Much ado about noth-
ing». Ez, kérem, egy angol színdarab címe. Bizo-
nyára azt is méltóztatnak tudni, hogy ezt a darabot 
Shakespeare irta és több nyelvre van lefordítva. 
Magyarul úgy hangzik, hogy «Sok hűhó semmiért.» 
Eddig a dolog egyszerű és érthető. Ott válik azonban 
kissé homályossá, amikor valaki belekezd ennek a 
tanulmánynak az olvasásába, de mindjárt az első 
mondatnál megfeneklik abban a kérdésben, hogy 
ugyan miféle hajánál előrángatott összefüggés lehet 
ezen shakespeari cím és az antimodernista eskü 
között. Kötelességünknek ismerjük mindjárt itt be-
vallani, hogy ha az illető fejéttörő olvasó valami 
sajnálatos véletlen folytán elmulasztotta volna az 
1910. év utolsó és a folyó év első hónapjaiban a 
napilapok olvasását, előre is tegyen le arról a re-
ményről, hogy valaha elmondhatja az örvendező 
heurékát az általa annyi szorgalommal kutatott össze-
függés föltalálása fölött. Aki azonban olvasta azokat 
az antimodernista eskü ellen izgató, ciceró betűs, 
hasábos cikkeket, amelyek az eskü megjelenését kö-
vető hónapokban szinte napról-napra föltűntek a 
napilapokban; aki végigélvezte annak a fenomenális 
följajdulásnak minden akkordját, amivel a hazai és 
külföldi szabadkőműves, liberális sajtó sietett az ezen 
eskü által a «tönk szélére juttatott katholikus hit-
tudománynak önzetlen védelmére»; akit nem hagyott 
cserben a türelme és végigolvasta azt az «előkelő» 
és még előkelőbb forrásokból vett s az antimoder-
nista eskü által halálra sebzett szabad tudományos 
kutatást sirató szakvélemények és nyilatkozatok özö-
nét, amelyeknek ez a sajtó abban az időben állandó 
külön rovatot nyitott; másrészt azonban a nyilat-
kozó ad hoc «szaktekintélyek» legtöbbjétől eltérőleg 
közelről látta magának az eskünek szövegét is: az 
bizonyára siet majd igazat adni minekünk és meg 
tudja magyarázni azt a vakmerőséget, hogy ennek 

az egész scenirozott európai sajtóföljajdulásnak ez 
a cimet mertük adni: Sok hűhó semmiért. 

Hiszen igaz, megszokhattuk volna már, hogy a 
katholikus egyház ügyei mindig legélénkebben azo-
kat érdeklik, kik rajta kívül állanak. A «nil admi-
rari» már régen vérünkké válhatott volna. «Wir 
sind gewohnt, -— mondjuk (ioethevel •— dass die 
Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen». 
Mégis oly feltűnő felindulást, mint amit ez a tisztán 
egyházi jellegű intézkedés nem a hivek közt — aki-
ket pedig egyedül érdekelt — hanem az egyházon 
kívül állók sorában okozott, a Schlagwortok és Kraft-
ausdruckok szótárának azt a szorgalmas használatát, 
aminek akkor voltunk tanúi, szinte páratlan jelen-
ségnek kell tekintenünk. A katholikus egyháztól egé-
szen távol álló körök siettek az 1910. szeptember 
1-én megjelent s az antimodernista esküt előiró 
pápai motu proprio-t kommentárokkal ellátni, abból 
következtetéseket vonni és magától értetődőleg oly 
erős és kirívó világításba helyezni, amely minden-
nek inkább volt nevezhető, csak a nagy közönség 
becsületes tájékoztatásának és felvilágosításának nem. 
A 21. zsoltár plasztikus leírásának szinte eleven ki-
adásai jelenlek meg előttünk ezekben a hónapok-
ban : «Circumdederunt me vituli multi ; tauri pingues 
obsederunt me. Aperuerunt super me os siiiini, sicut 
leo rapiens et rugiens. . . Circumdederunt me canes 
multi, concilium malignantium obsedit me». 

Szó esett arról, hogy minden egyes theologiai 
tanár, aki leteszi ezt az esküt, eo ipso lemond az 
elfogulatlan kutató címéről és nincs joga többé 
ahhoz, hogy továbbra is megmaradjon a tudomány 
templomában. Volt vélemény, amely azt hangoztatta, 
hogy ez az eskü lehetetlenné teszi a kérlelhetetlen 
igazság, az elfogulatlan tudomány eredményének 
becsületes, nyílt hirdetését. Sőt nem hiányoztak olya-
nok sem, akik az «állami törvényekkel biztosított 
tudományos kutatás szabadságát» féltették «az ide-
gen meggyőződést lelkiismeretlenül másra diktáló 
antimodernista eskütől.» Mások leadták jóslataikat a 
katholicizmusban várható «szakadás»-ról és annak 
közeli pusztulásáról: vagy szétbomlik az egyház a 
modernisták és antimodernisták táborára s ezzel 
sorsa meg van pecsételve ; vagy pedig be kell követ-
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keznie az egyház és kultura, az egyház és tudo-
mány, az egyház és állam teljes szakadásának. 

Ámde míg egyrészt a legtöbb ilyen cikknek naiv 
hangja szinte kirívóan mutatta azt a páratlanul sze-
rény tájékozottságot, amellyel íróik ezt a tárgyat 
kezelték; másrészt az a körülmény, hogy a legtöbb 
cikk egyházellenes izgatással végződött; hogy né-
melyek egyenesen felszólították az egyháziakat a 
katholikus egyház elhagyására; hogy akadtak német-
országi lapok, amelyek gyűjtést rendeztek az anti-
modernista eskü miatt, vagy annak ürügye alatt 
apostatáló katholikus papok részére, mindez meg 
arról nem hagyta kétségben a figyelmes olvasót, 
hogy az a jobb ügyhöz méltó tüzes lelkesedés épen 
nem a «végveszélybe jutott szabad tudományos ku-
tatás» önzetlen védelmét célozta.1 

Ha az ember olyan társaságba kerül, ahol a töb-
biek tüdeje a központi idegrendszer rovására fej-
lődött ki, legjobban teszi, ha hallgat, míg a lármá-
zok kifáradnak. És pedig hallgat nemcsak abban a 
reményben, hogy nagy szél gyakran kis esőt hoz, s 
mert ismeri azt a közmondást: Exigua his tribuenda 
fides, qui multum loquuntur; hanem mert a nagy 
zajban józan szavát ügy se hallanák. Az eskü meg-
jelenése óta elmúlt egy esztendő alatt a lármázok 
belefáradtak és íme, a lárma elülése óta egymás-
után jelennek meg külföldön füzetek és könyvek, 
amelyek tudományos alapon igyekeznek az anti-
modernista esküt az ellenség által leginkább hány-
torgatott szempontból: a szabad tudományos kutatás 
szempontjából megvilágítani. 

Sajnosan bebizonyított tény, hogy hozzánk a 
nagyszabású külföldi áramlatoknak csak szélső hul-
lámaijérkeznek el, ezek a hullámok pedig sok piszkot 
és salakot hoznak magukkal. Szinte természetes te-
hát, hogy az antimodernista eskü ellen indított had-
járat is nálunk volt a legtudománytalanabb és mire 
ezek a támadások a mi lapjaink hasábjaira értek, 
az a kis tudományos máz is lemosódott róluk, ami-
vel a külföldön igyekeztek azokat bevonni. Abban a 
nagy zajban hiába lett volna itt is minden józan 
tiltakozás. Legfeljebb Ovidiussal kesereghette volna 
az illető: «Barbaras hic ego sum, quia non intelli-
gor ulli». A közönség meg mennyit érthetett meg 
az egész modernista kérdésből, az minden más bizo-
nyítéknál talán leginkább egy gyárosnak hozzám 
intézett következő szavaiból világlik elő: Mégsem 
járja, hogy a pápa megtiltotta a katholikus papok-
nak a német klasszikusok olvasását! 

Hátha más ok nem, ez az egy kérdés s az amö-
gött terpeszkedő határtalan tájékozatlanság magában 
véve időszerűvé teszi, hogy a nagy zaj lecsillapulta 

1 Találó erre nézve magának a pápának ítélete Fischer 
kölni biboros-érsekhez 1910. dec. 31-én irt leveléhen : «Exodio 
catholieae professionis clamant personantque, hoc fidei sacra-
mento dignitatem violari rationis humanae et progressionem 
studiorum cohiberi». 

után folyóiratunk is foglalkozzék az említett kérdés-
sel és bár egy jó magyar közmondás szerint — «Ha 
nyelvvel tűzöd rá, karddal se fosztod le» — sokkal 
nehezebb eloszlatni az előítéleteket, mint azok mag-
vát elvetni, mégis talán nem lesz minden eredmény 
nélkül, ha az idevágó főbb munkák nyomán meg-
jelölni iparkodunk azt a viszonyt, amely az an ti-* 
modernista eskü és a szabad tudományos kutatás 
közt fennáll. 

2. Az eskü előzményei. A kérdés terén tájékozat-
lanok előtt bizonyára feltűnést fog kelteni az az állí-
tás, hogy az antimodernista eskü semmi új dolgot 
nem tartalmaz; aki ezt az esküt leteszi, az semmi-
féle új egyházi tan elfogadására nem kötelezi ma-
gát, csak annak a pár ősrégi, a katholikus egyház 
által minden időben vallott főbb igazságba vetett 
hitének ad kifejezést, amelyet a modernizmus néven 
ismert eretnekség kezdett ki napjainkban; továbbá: 
hogy a modernizmusnak nem sok közössége van az 
igazi tudományossághoz s ezért az antimodernista 
esküben se lehet az igazi tudományos kutatás kor-
látozását vagy elitélét látnunk.1 

Állításaink igazolására szolgáljanak a következő 
sorok. 1907. szept. 7-én jelent meg X. Pius pápának 
világhírűvé vált, «Pascendi dominici gregis» kez-
detű encyklikája, amely nyíltan és erős elitélő sza-
vakkal mutatott rá a katholikus egyház kebelében 
rejtőző, egy új, az encyklika által «modernisták»-
nak keresztelt eretnek csoportra, amely eltérőleg az 
eddigi eretnekek szokásától, nem szakadt el az egy-
háztól, hanem mint veszedelmes pusztító féreg rágott 
annak kebelén már évek óta.2 

Tanaik rendszerbe se voltak még foglalva; maga 
a körlevél adta először ezeknek rendszeres foglala-
tát és aki vette magának azt a fáradságot, hogy át-
dolgozza magát ezen a kétségkívül nehéz encykli-
kán, a végén megdöbbenve látta be, hogy a körlevél 
által «modernizmus»-nak nevezett eretnekséget mél-
tán tarthatjuk mindennek, csak modernnek nem; 
hiszen az alapjában, legbelsőbb lényegében nem más, 
mint az eddig fölmerült herezisek összefoglalata — 
«errorum omnium summa», «haereseon omnium 
eonlectus» — mint a pápa ír ja; nem más az, mint 
nyilt vagy palástolt istentagadás. Mert, ha a moder-
nisták egyik főelve alapján, amely az érzékelhető 
dolgokon kívül mást egyáltalán nem akar ismerni, 

1 Joggal Írhatták a paderborni theologiai fakultás tanárai 
az eskütétel előtt : «Wir sind der Überzeugnung, dass mit 
diesem Eid eine inhaltlich neue Verpflichtung nicht übernom-
men wird, die nicht schon jetzt besteht; der Eid ist nur 
eine Verkräftigung dessen, wozu eine Gewissenverpflichtung 
schon jetzt vorliegt». Mausbach : Der Eid wider den Modernis-
mus und die theologische Wissenschaft. Köln, 1911. 11 1. V. ö. 
a münsteri, bonni s boroszlói tanárok hasonló nyilatkoza-
taival. 

2 XIII. Leó pápa 1899. szept. 8-án a francia püspökhöz 
intézett levelében mutat rá először egyes modernisztikus esz-
mék veszélyeire. Ez mintegy előszele volt a «Pascendi»-nek 
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megingatjuk a minden vallás alapját képező szemé-
lyes Isten létezésébe vetett hitet, a vallás területét át-
tettük reális alapjairól a subjektiv illúziók világába, 
ahol aztán lehet beszélni a vallásról, mint «általános 
psychologiai tényről», mint «az emberi érzelemvilág 
követelményéről» stb., esak arról nem, aminek egye-
dül kell és szabad a vallásnak lennie : a szent Pál 
«rationale obsequium»-áról, az emberi ész öntuda-
tos meghódolásáról Teremtője előtt. Mert hogyan 
hódolhat meg az ész egy olyan Isten előtt, aki tulaj-
donképen nem is létezik, vagy akinek létezéséről 
semmi tudomást nem szerezhetek! Vallások azon-
ban élnek és fognak élni s mivel azok alapját az 
észben nem találhatjuk, meg kell azt találnunk az 
érzelmek világában, még pedig kizárólag itt; abban 
az öntudat alattról fölfelé emelkedő, homályos érzés-
ben, hogy mégis csak függök én valami fölöttem 
álló fensőbb hatalomtól, akivel azonban én tulaj-
donképen egy vagyok. Ezt a Lényt én meg nem 
ismerhetem, mert minden, ami az emberi tapaszta-
lat körén túlesik, megismerhetetlen (unerkennbar, 
inconcerable, unknowable). Számomra csak az érzé-
kileg megfogható létezik. Ez a modernizmus egyik sar-
kalatos tana: az agnosticizmus, amelyben bennrejlik 
a pozitivizmus, a relativizmus, a subjektivizmus s a 
fenomenalizmus. 

Ezzel a kiinduló ponttal azután ráléptünk arra 
az útra, mely feltartózhatatlanul vezet a pantheista 
világnézet hívei közé, ahol természetfölöttiről be-
szélni nem lehet, ahol isteni kinyilatkoztatás szá-
mára nincsen hely, ahol a természet keretén kívül 
történő eseményekben, csodákban, hinni nem sza-
bad, mert hisz itt minden isten és maga isten a 
mindenség. Itt tehát természetet és természetfölöttit 
megkülönböztetni nem szabad, a kinyilatkoztatás 
fölösleges, csodákat fölvenni nem lehet. De nincs is 
szükség ezeknek a tanúskodására. A léleknek gyö-
nyörteljes rejtelmei, a «benső átélések és tapasztala-
tok», «a vallási érzés», «a benső világosság», «a 
lélek közvetlen tanúskodása» stb. elég bizonyítékai 
a vallás igazságának. A modernista hívőnek kizáró-
lag ezekből az átélt lelkifolyamatokból, azaz a lélek-
nek önmagából kell az ő «kinyilatkoztatásá»-t föl-
építeni és minden vallás, mely az átélt érzelmeken 
alapszik, igaz vallás. A léleknek ez az önmagában ma-
radása a modernizmusnak egy másik sarkalatos 
tétele, az ú. n. vitális immanencia. Ha már most 
ezeket, az öntudat alattról fölfelé törő érzéseket sym-
bolikus formákba öntve szabatosan megfogalmazzuk, 
megkapjuk a katholikus egyház dogmáit. A dog-
máknak ilyetén módon való származtatása természe-
tesen eleve kizárja, hogy azokban örök értékű igaz-
ságok kijegecesedését lássuk ; azok értéke és értel-
mezése együtt változik a korszellemmel, az embe-
reknek a külvilág dolgairól vallott tudományos 
nézetével, s főleg az emberek érzelmi világával. 

Mi sem természetesebb, mint hogy a személyes 

Isten létezésének tagadásával magától elesik mindaz, 
amit a katholikus egyház vall Alapítójának istensé-
géről. A modernisták szerint Krisztus ép úgy ember 
volt, mint bárki más; csak abban áll az ő rend-
kívüli jelentősége, hogy a vallásos érzés valami fel-
tűnő tisztasággal, typikus módon jelentkezett az ő 
lelkében. Aki tehát elmerül az ő életének tanulmá-
nyozásában, hasonló vallásos érzelmek tüzének láng-
ját fogja lelkében fellobogni érezni. A názáreti nagy 
Mester nyomán elindult tanítványok, az első keresz-
tény hivek lelkében tényleg elemi erővel is éltek a 
vallásos érzések; szükségét érezték annak, hogy belső 
vallási élményeiket egymással közöljék. Ezen a merő 
subjectiv alapon kifejlődik egy vallási közösség, az 
egyház, az ilyen társaságoktól elmaradhatatlan, a 
tagok által önként választott vezetőkkel, az egyházi 
hierarchiával. 

Ezek a modernizmusnak alapvető tanai, ame-
lyeket aztán híveik rendíthetlen következetességgel 
alkalmaznak az egyházi élet valamennyi megnyilat-
kozására.1 E tanok vázlatos előadása is alkalmas 
annak bemutatására, hogy a 2000 éves egyháztörté-
net folyamán kevés oly veszélyes eretnekség merült 
fel, mely minden pozitiv vallást annyira éltető gyö-
kerében támadott volna meg, mint az ú. n. moder-
nizmus. De viszont ezek után arról a határtalan 
tájékozatlanságról is lehet fogalmunk, amely a mo-
dernizmus kárhoztatásában s az antimodernista eskü 
előírásában a modern haladás kárhoztatását, az új 
kor gyönyörű technikai progressiójának, a szabad 
tudományos kutatásnak elitélését, vagy — Uram 
bocsá' — a német klasszikusok olvasásának eltiltá-
sát látja. Tóth Tihamér. 

A mi katolicizmusunk. (i.) 
Én megtenném. Ököllel, meztelen ököllel az 

arcába vágnék, hogy az orrán sötét, bíbor sugarak-
ban elfolyna a vér. Ott a nyakán azokat a kék, meg-
duzzadt csomókat nyomnám szét. Azt a nyitott, folyó 
sebet még jobban fölnyitnám, keményen, könyörte-
lenül és szorítanám ki abból, szorítanám az utolsó 
csöppig azt a betegesen sűrű, nehéz vért. Mert sze-
retném, ha a magyar katholicizmus önmagával 
tehetetlen testét újra friss, egészséges vér járná át; 
szeretném, ha az erősök izmai feszülnének meg 
karjain; szeretném, ha a fiatalok, az egészségesek 
mosolygása, minden gyönyörűsége kacagna le az 
arcáról, ajkáról. Mert nem akarom a magyar katlio-
licizmust olyannak látni, amilyen. És sokan másnak 
szeretnék látni. 

Megpróbáltak már minden lehetőt, hogy a ma-
gyar katholicizmust fölrázzák. Szervezkedtünk. A szer-
vezkedés nem sokat használt, mert kevesen szervez-

1 L. Dudek : A modernizmus és a katholicizmus. 1908. 
63 s. k. 1. 
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kedtűnk. A Prohászkák, Majláthok a fülébe harsog-
tak. Kiöntötték, reá pazarolták lelkük minden ragyo-
gását. Használt-e valamit? Használt, de nem sokat, 
keveset. Legalább annyit, hogy egy ideg, két ideg, 
három ideg megrándult. Ez is valami, de mégis 
kevés. Mások, sokan, nagyon sokan az arcára ütöt-
tek. És hagyta őket. Nem ütött irgalmatlanul, kemény 
ököllel a kezükre. Pedig megtehette volna. Nem. 
Másfelé fordította az arcát, hogy — másfelől köpjék 
le. Nem mozdult. 

Azért vágnék én ököllel a magyar katholicizmus 
arcába, hogy megmozduljon, öntudatra ébredjen és 
erős, gazdag, magát megbecsülni tudó életet éljen. 
A magyar katholicizmusnak örökké itjü életet kell 
élnie és nem szabad megöregednie. 

1. Adatok a magyar katholicizmus psgchologid-
jához. Eszembe jut az az iszonytató magasra meg-
nőtt, éktelen kövérre hízott, húsz és egy néhány 
éves úri ember, akit én kamasz koromban oly any-
nyira megbámultam, valahányszor az utcasarkon 
feltűnt. Végigkopogott egyszer-kétszer nagy, szeges 
cipőivel a korzón, halaványan csíkos zsebkendőjé-
vel megtörölte a homlokát, a nyakát meg a kettős 
tokáját és azzal a legközelebbi fordulónál elvonult 
ismét a mellékutcába, — haza. Én meg illő respek-
tussal követtem addig, amíg lehetett. Méregettem 
széltében-hosszában. Odaszóltam az egyik kamasz-
barátomnak : 

— Te, ha ez az ember a balkeze kis ujjával 
nyakon legyintene valamelyikünket, rögtön elfeküd-
nénk itt az aszfalton. Te, bivalyerejü ember lehet ez. 

A másik felhúzta a pisze orrát és csak úgy fog-
hegyről szólt vissza : 

— Gondolod ? ! Hisz' ha neki szaladok, azonmód 
felborítom. Te, hisz' vajból van ez az ember. Olyan 
mint a fagylalt: ha rásüt a Nap, elkezd olvadni. 
Hát azt hiszed, hogy van annak az embernek 
muszklija? Jaj, hát hogy lehet ilyet gondolni. Háj 
az, barátom, nem muszkli. 

Én meg attól a pillanattól dühös lettem arra a 
kövér, esetlen emberre. Hog}' lehet valaki olyan 
nagy, kövér, pirosarcú és hozzá — nem erős. Nagy, 
gyerekes kedvem támadt, hogy én, a nyápic kamasz, 
neki szaladok a fejemmel. Oda szóltam megint a 
másiknak : 

— Te, én neki szaladok annak a tömegnek. 
A másik megint felhúzta az orrá t : 
— Nem lehet. Ha elbuktatod, reád esik és 

repce-pogácsát csinál belőled. Tudod, azért van egy 
kis súlya. 

Én meg szörnyűkép elgondolkoztam. Mert a 
másiknak igaza volt. És a magam kamasz fejével 
szörnyen kezdtem sajnálkozni, hogy annak a trabális 
embernek nincsen ereje. 

* 

íróasztalom fölé könyökölve, el-elgondolkodom 
a magyar katholicizmus visszás, lehetetlen helyzetén 

és minduntalan annak az iromba, nehéz embernek 
az ábrázatja, a képe tolakszik elémbe. 

Mert ilyen, szakasztott ilyen a magyar katholi-
cizmus is. 

Nagy, számottevő test vagyunk. Kevés híján 
13 millió katholikus egy csomóban nagy numerus. 
És ennek a tekintélyes numerusnak nem tudjuk mi 
semmi hasznát venni. Az a nagy test szétesik, szét-
folyik, nincs izomzat benne. Az a nagy numerus 
leszáll, devalválódik az ércpénz, a tudatos, az igazán 
katholikus, megformált lelkek, elenyésző, összérté-
kében ijesztően alacsony minimumára. Vannak nagy, 
elsőrangú fémjelzésű lelkek, de én azokat össze-
gezni nem fogom, mert én azokat összegezni nem 
merem. 

És ez a nagy tömeg test nem akar és nem mer 
megmozdulni. Mert ritkán mozdul meg. Hajszálnyira 
úgy mint az én emberem. 

Láttam egy-két esetben, hogy a magyar katho-
licizmus megmozdul. 

Megmozdult tízszer a katholikus nagygyűléseken. 
Ezek amolyan meleg nyári esők voltak, melyek után 
sok embernek a lelke virágba borult. Csakhogy a 
nyárra ősz, arra meg tél következik. És tényleg itt 
is elkövetkezett. Az a sok piros virág mind elher-
vadt. Csak legalább a magjuk maradi volna meg. 
Dehogy. Azt is elfútta messze a szél. Azokkal a 
katholikus nagygyűlésekkel úgy vagyunk, hogy azo-
kon egyre csak megkezdünk, de sohasem folytatunk 
vagy épen bevégzünk valamit. Igen. Mindegyiken 
először fel kell melegednünk és amikor már annyira-
amennyire felmelegedtünk, akkorára vége a nagy-
gyűlésnek. És azután ha hozzá vesszük, hogy kik 
vesznek részt azokon. Azok, akiknek nincs szüksé-
gük katholikus nagygyűlésre, akik nem alszanak, 
akik örökké nagygyűléseznek — magukban, szivük-
ben. Azokat a baglyokat kellene az odúkból kiza-
varni. Azokat szeretném odafönn a katholikus nagy-
gyűlésen látni. 

Füstöt fúttak az orra alá és a nagy medve meg-
mozdult. A katholikus népszövetséggel ideget, gaz-
dag, dagadó artériát akartunk abba a széteső testbe, 
a testünkbe fektetni, hogy legyen valami, ami azt 
összetartsa. Akartuk volna, hogy abban az egy test-
ben egy lélek legyünk. És nem sikerült; nem sike-
rült úgy, amint akartuk volna. Mert tessen csak 
elgondolni. Hivatalos statisztikai adatokkal ugyan 
nem rendelkezem, de merem állítani, hogy a kath. 
népszövetségnek 300 ezernél több tagja nem lesz. 
Abból a 13 millió katholikusból több évi megfeszí-
tett munkával, folytonos agitációval mindössze 300 
ezret sikerült egy táborba terelni. Hol van a többi? 
Hol vannak azok a gubbasztó milliók? Azt a nya-
valygó, azt a görvélykóros intelligenciát, amely olyan 
érzéketlen, mint az útszéli fatuskó, azt okolom én 
mindenért. Az fázik, az húzódik annyira mindentől. 
Hát a föld népe tanítsa ki a magyar intelligenciát, 
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az figyelmeztesse öt a maga kötelességeire. Sápadt-
nak elég sápadt, rongyosnak elég rongyos, de ő 
tehet róla. 

A magyar katholicizmusnak e pillanatnyi tisz-
tánlátásai igazán pillanatnyiak. Igen, egészen úgy 
van, hogy néhanapján a lábára húzza a nagy, szeges 
cipőit, egyet-kettőt sétál, szaval, declamál, de csak-
hamar elfárad, elkezd verejtékezni, előveszi a kesz-
kenőjét, törülközik és a másik pillanatban nagy 
csöndesen elvonul az árnyékba korafáradtan pihenni, 
gubbasztani. 

És mindennek oka a meggyőződés, az öntudat 
hiánya. Mindkettő szükségképeni folyománya azután 
az, hogy nincs akaraterő. Nincs meggyőződés, mely 
a Krisztusi tanok mélységében, a hit positiv talajá-
ban, vagy még ezeket is megelőzőleg, a hinnitudás 
előfeltételében és a vallásosság megérzésében gyöke-
redznék. Nincs öntudat, nincs katholikus öntudat. 
Régen, nagyon régen megállapított diagnózis ez már. 
De amily régi, oly igaz is. Nincs öntudat, mely a 
maga megbecsülésében, kötelességeinek felismerésé-
ben, az ember katholikus voltának igazi fölértésében 
és ennek a fölértésnek a bizonyságaiban, tanúság-
tételeiben fejeződnék ki. Öntudat, mely egy a katho-
likus vallási elvek szerint kicirkalmazott életet jelen-
tene. Pedig ez kellene. Nem elég az, ha csak a 
keresztlevél tanúskodik az ember katholikus volta 
mellett, kell, hogy az ember tanúskodjék első-
sorban katholikus érzései mellett. Olyan legyen, hogy 
önérzettel, büszkén vágjon a mellére : Igen, az vagyok ; 
izig-vérig katholikus vagyok. És ne sompolyogjon el 
gyáván, mint a megvert kutya, ha valaki kezet talál 
emelni reá. Katholikusok! test test mellé és akkor 
szeretném én látni, hogy valaki görbe szemmel néz-
zen reánk. 

Annak meg, hogy nincs meggyőződés, nincs 
katholikus öntudat, ezer és egy oka van. Mi ma-
gunkban és kívül fekvő okok. Felületesség, cinizmus, 
elvtelenség egyfelől, másfelől a materialisztikus, túl-
tengőén realisztikus világnézet, mely csodálatosan 
mégis az ember szubjektív puhaságaira van építve 
és a nyomában kikényszerített, fölötte egészségtelen 
társadalmi viszonyok. 

A magunkban fekvő okok a morális erő gyön-
gülését, a kívülről ható okok meg az ellenséges, 
antikatholikus szellem, vagy legalább a lagymatagság, 
a nemtörődömség erősödését eredményezték. Ami 
kettős veszedelem. Természetes, hogy mindenekelőtt 
a magunkban fekvő okokat kellene megszüntetni, 
ami már magában véve is a világnézet változását 
és a keresztény világnézet megalapozását eredmé-
nyezné és mindenesetre a társadalmi viszonyokjob-
bulását vonná maga után. De én Uram Istenem! 
nézd! mennyi skarlátpiros vérfolt a homokban. 
A Tiéid hullajtották el. Azért, mert a lélek nem akar 
fogni a grániton és a tudatlanság, a nemtörődömség 
gránitból vannak. 

Én a magyar katholicizmusnak három nagy 
osztályát ismerem. 

Első a tudatos katholicizmus. A három között 
ez a legkisebb, de ez ér egyúttal a legtöbbet. Ez 
részben tradicionális, örökölt katholicizmus, mely 
örökségkép egyes családok nevéhez van kötve, vagy 
az alsóbb néposztály lelkéhez van nőve, részben a 
Prohászkák, Majláthok és a jezsuiták hatalmas, meg-
gyúró keze alól kikerült Mária-kongregációs csapa-
tok. Ez képezi a magyar katholicizmus zömét. Nyu-
godt, vidám, egészséges arcok. Ott látom őket tiszta, 
nyílt hondokkal, nyugodt, biztos nézésű szemeikkel 
a templomban ; nem görnyednek meg, hanem erős, 
egyenes járással mennek oda az Úr oltárához, hogy 
magukhoz vegyék, lelkük hangos ujjongásával, a 
hószínű ostyában rejtőző eucharisztikus Jézust! És 
úgy tetszik nekem, hogy a homlokuk még jobban 
kisimul, a kenyérszín fehérségétői még jobban vilá-
gol, mikor visszamennek. Ott vannak ezek az utcán, 
a hivatalokban, idegen aklak népei között és min-
denütt azoknak maradnak, akik a templomban vol-
tak: katholikusoknak. És én ezeket tudatos katho-
likusoknak nevezem. Az idetartozók schematikus 
képét körülbelül így állíthatnám össze: az arisztok-
rácia túlnyomó része, az alsó néposztályok (átlago-
san számítva) 25—30 %-a és az intelligencia maxi-
mális 10°/o-a. 

Második a declamáló ésérdek-katholicizmus. Idea 
felszínesek és a spekulánsok tartoznak. IIa csak alkalma 
nyílik, szaval, kibeszéli egészen a torkát, szorgalmasan 
eljár a kath. körbe, billiárdozik, kártyázik éjfélig, 
kuglizik és — nem fizeti meg a tagsági díját. 0 ren-
dezi a kath. körben a disznótorokat, a társas vacso-
rákat és keserves könnyeket hullajt, hogy a katho-
licizmus pocsékká lesz, tönkremegy, nincs semmi 
összetartás, mert a polgári körben eddigelé már két 
bál és három tea-estély volt és mi katholikusok 
még nem produkáltunk semmit. De azért a temp-
lomba nem megy; legföljebb mint hivatalnok egy-
szer egy évben, Szent István napján, mert akkor 
norma nap van és akkor elmegy a lutheránus, a 
zsidó is a kath. templomba : a püspök misézik. De 
azért ő jó katholikus; kikaparja a szemed, ha az 
ellenkezőjét mered állítani. Kath. érzéseivel még a 
választásoknál is tüntet. Néppárti. Megteszik bizalmi 
emberré. Ö meg szaval, mert a «papi» bor meg a 
harisnyás szivar nem utolsó dolog. Néhány perccel 
a záróra előtt le akarnak a kortesek is szavazni, 
keresik őt is, de ő épen leszavazott az ellenpártra. 
Lefülelik, hát ő . . . izé. . . tisztára mossa magát, hogy 
kedves barátaim, tudjátok a hivatalos presszió, az 
állás, meg a feleségem... És ő jó katholikus. Köz-
tudomású pedig, hogy már jóval választás előtt az 
éjfélutáni pezsgő usztatásokon mindig ott volt az 
ellenpárti tanyán és ő vitte el állandóan az I-ső 
dijat. Ilyen a declamáló katholicizmus. 

Vele egészen rokon az érdek-katholicizmus. 
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Megteszi, hogyne; ő katholikus, mert azalatt a cégér 
alatt egészen pompásan lehet zsebelni. Elkezd leli 
torokkal szitkozódni, hogy micsoda ügye-fogyott 
népség az a katholikus; mennyire fölötte vannak 
anyagiak dolgában a másfelekezetüek; hogy a katho-
likus az ő fejős tehenük. Nosza beugrat egy csomó 
katholikus embert valami üzletbe, vállalatba. Ó a 
kezdeményező. Ha a dolog sikerül, zsebel. Ha a 
vállalkozás csődöt mond, nem baj. Az ő cirkulusait 
nem zavarja. A vállalatot olcsó pénzen ő veszi meg 
és megint csak zsebel. De azért ő jó katholikus, ha 
a templomban nem is látod soha. Mert a nép érdeke 
a szivén fekszik. Vagy tanár az illető. Állás, jobb 
állás, vagy más elféle kellene. No, itt van Barkóczy, 
a feketemájú klerikális. Majd az segít. Ismerték azt 
a tanárt azelőtt is. De most egyszerre olyan «kleri-
kál-katholikus» lett belőle, hogy a többi a nagy 
csodálkozástól a falnak mered. Meg fogom figyelni, 
ha majd, ne adja az Isten, elmúlik a Barkóczy-éra, 
hány tanár fog visszavedleni. Ez az érdek-katholi-
cizmus. Ilt az intelligencia vezet. 

A harmadik a modern katholicizmus ; közömbö-
sök és vallási nihilisták. A modern katholicizmus a 
divat, a reform katholikusok köpenye. Vallási nézet 
és érzés dolgában teljesen azonos a protestantizmus 
dogmátlan kereszténységével, sőt a tudományosan 
képzettebb elem határozottan a protestáns specula-
tiv theologia hatása alatt áll. Innen az atheizmusig 
már csak egy lépés. 

Minálunk sűrű, tipikus jelenség a modern katho-
likus. Felületes, a bosszantásig felületes. Nagyszájú, 
szeret disputálni, de mindjárt az első keresztkérdés-
nél megakad. Katholikusnak mondja magát, de nem 
«klerikális» és nem «ultramontán». Katholikus, de 
nem hisz semmiben. . . lármázik torkaszakadtából, 
hogy a papi hatalmat meg kell törni, mert már na-
gyon az emberek nyakába nőtt. A papokat zab-
kenyérre kell fogni, mert nem dolgoznak semmit. 
A templomba nem megy, mert a papolást nem tudja 
bevenni a gyomra. . . És különben is csúszni-mászni 
nem fog senki kedvéért. 0 neki a szive a temploma, 
melynek ő a pap ja . . . 

Miért nem teszi hozzá, hogy az Istene is. Ta-
pasztalásból rajzoltam meg ilyennek a modern 
katholikus képét. 

Ő «felül helyezkedik» minden vallási «spekulá- Jf mohfcsi csatavesztés. 
ción». Neki nagyon mindegy. Vannak most komo-
lyabb dolgok is, semhogy az ember holmi közép-
kori, barátszagú theologiai szőrszálhasogatásokkal, 
kiélezett philosophiai lehetetlenséggel foglalkozzék. 
Bevallja, hogy ő katholikus, de nem bánja, ha mind-
járt lutheránus vagy zsidó is volna. Nem törődik 
semmivel; hagyjanak neki békét. A papok csak 
csinálják a magukét és ha akad bolond, aki lépre 
ragad, jól teszi. 0 nem ártja bele magát semmi 
felekezetieskedésbe. 0 nála a fő a szív békéje meg 
a jó lelkiismeret, (sic!) 

Főbb kontúrokban ilyen a közömbös. Kizárt 
dolog, hogy ezt azután meg lehessen győzni. Kibeszél-
heted a tüdődet is tőle. 

A magyar katholicizmus legjavával kezdtem és 
annak a katholicizmusnak a szégyenével végzem. 
Értem a nullákat, a vallási nihilistákat. Sajnálatosan 
katholikusoknak vannak megkeresztelve, de dühöd-
tebb ellenségei a katholicizmusnak, mint a harapós 
nemkatholikusok együttvéve. Ezek nagyrészt a sza-
badkőműves exposituráktólinficiált, erkölcsi egziszten-
ciáikban tönkrement szellemi proletárok és a szociál-
demokrácia uszításaitól megdühödött, hangosszájú 
tömegek: az utcák urai. De itt is nagyon sok a 
magyar intelligencia lelkiismeretét terheli. Azokat a 
szegény, hiszékeny, hitükben megrabolt tömegeket 
csak sajnálni tudom. De a bádogfejüeket, a kabátos 
osztály philosophjait, reformátorait, akik érintéseik-
kel, leheletükkel csak piszkolni, másokat megron-
tani tudnak, azokat megvesszőzném, hogy a magyar 
társadalom és vele a magyar katholicizmus légkörét 
dezinficiáljam. 

Ez volna a magyar katholicizmus vázlatos képe. * 

Nem vagyok pesszimista. Ennyivel tartozom 
magamnak, nehogy valaki pesszimizmussal találjon 
megvádolni. Én hiszek a magyar katholicizmus le-
kötött erejében és hiszek annak a felszabadulásában. 
Csak annak a katholicizmusnak a piszmogásával, 
nehézfejüségével és kicsinyhitüségével nem tudok 
megbékülni. De felületes sem voltam. Belemarkoltam 
a magyar katholikus pszihé mélyére. Nem is túloz-
tam. Válságok előtt állunk, nehéz sorban élünk. 
Akkor akarunk talán ébredni, amikor már későn 
lesz ? ! 

Ezren és ezren fenekednek és öltik ránk nyel-
vüket. Ha engedjük mngunkat, nem telik bele néhány 
év és a fejünkre nőnek. Amint már eddig is a 
fejünkre nőttek. Ássák a sírunkat és mint a hiénák 
sápadt holdvilágnál kórusban üvöltik körül. És tűr-
jük mi ezt? Nem. Tiltja az önérzet és tiltja a lét-
érdek, a léthez való szent jogunk. 

És hiszem, hogy régen nekünk estek volna. De 
nem tehetik. Mert ha az erőnktől nem is félnek, de 
félnek a súlvunktól. Jenei Béla. 

( V . ) 

Tomori és Szapolyai György, mikor megtudták, 
hogy őket akarják a sereg éllére állítani, minden 
úton-módon igyekeztek azt elhárítani magukról. 
Kivált Tomori volt teljesen kétségbeesve. Szinte sírva 
kérte a haditanács tagjait, hogy olyan állásra ne 
nevezzék őt, amelynek, saját belátása szerint, kép-
telen megfelelni. «() — így szólt — szegény barát, 
olyan nagy hadjáratról, amilyent intéznie kellene, 
fogalma sincs; nem bánja, üttese le a fejét Őfelsége, 
de ne kívánja, hogy olyan kötelességeket vállaljon 
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magára, melyek erejét messze meghaladják.» Aján-
lotta maga helyett a nádort és a vajdát,1 de azok 
a fentebbi okok miatt nem lehetlek a sereg vezérei. 
Szapolyai György pedig egyáltalán semmi áron sem 
akarta elvállalni a vezérséget, csakis hosszas rábeszé-
lés után fogadta el ideiglenesen, amíg testvére, a 
vajda, meg nem érkezik. Tehát Tomori és Szapolyai 
lettek, mondhatnók királyi parancsra, a sereg vezé-
rei. Illő, hogy néhány szót ejtsünk róluk és képes-
ségeikről. 

Tomori Pál, még mint fiatal ember, sokat har-
colt az Alvidéken a török ellen. Vitézsége és szemé-
lyes bátorsága folytán hírre és tekintélyre tett szert. 
Két menyasszonyának korai és hirtelen halála any-
nyira megrendítette, hogy elhagyta a világot és a 
franciskánus szerzetbe (fratres minores de observan-
tia) lépett. Mint szerzetes is tovább küzdött a török 
ellen, még pedig szerencsével és diadallal. Mikor a 
király érdemei jutalmául a kalocsai érseki székre 
kinevezte, minden igyekezetével azon volt, hogy 
ezen nagv megtiszteltetést magáról elhárítsa. Végre 
is csak a pápa egyenes felszólítására foglalta el az 
érseki széket. Mint kalocsai érseknek még több alkalma 
volt a török ellen harcolni, mert érseki megyéjének 
déli részét állandóan betöréseikkel fenyegették a 
törökök. Tomori ezen harcokból is kivette a maga 
részét ; változó szerencsével bár, de nem lankadó 
buzgalommal küzdött, majd mindenkitől elhagyatva, 
a török ellen. Lehetetlen meghatottság nélkül olvasni 
azokat a leveleket, amelyeket az udvarhoz intézett. 
Ezek mind egy sablonos refrain-nel végződnek, hogy 
tudniillik pénzt küldjön Őfelsége, mert különben 
nem bírja seregét fenntartani és ha az szétszélled, 
akkor semmi sem fogja a törököt útjában akadá-
lyozni. Ha tudott az udvartól pénzt szerezni, akkor 
rendesen Burgio nuntiushoz fordult, aki rendesen ki 
is utalványozta a legsürgősebb kiadásokra a szüksé-
ges összegeket; mert az udvartól csak nagyon ritka 
esetben kapott pénzt. 

Tomori mindezen kiváló személyes tulajdonsá-
gai mellett sem volt alkalmas és megfelelő a ma-
gyar hadsereg vezérletére. Szorosan véve hadi tudo-
mánya és képzettsége nagyon csekély volt és ezen 
hiányokat személyes vitézségével igyekezett pótolni. 
Kisebb-nagyobb csapatok vezérének nagyon alkal-
mas és megfelelő volt, de egy nagy hadsereg veze-
tésére, csekély stratégiai képzettsége miatt, nem 
lehetett alkalmas. Mint maga is mondja «olyan nagy 
harcot, amilyent Őfelségének most kell vívnia, még 
csak rem is látott». Amellett nagy hibája volt 
Tomorinak, hogy akaratát nem tudta érvényesíteni. 
A hadi tanácskozásokban is, bármit indítványozott, 
leszavazták. A sereg előtt pedig nem volt akkora 
tekintélye, hogy arra támaszkodva érvényesíthette 

1 Ennélfogva Kisfaludy Károly «Mohácsában» nem a 
történeti igazságot fejezi ki Tomorival szemben. Szerk. 

volna akaratát. Különben is szerény és alázatos 
ember volt, aki könnyen liill minden szép szónak^ 
Ígéretnek; ez a tulajdonsága sem vált neki, mint 
hadvezérnek, előnyére. Ebből a rövid jellemzésből 
is láthajuk, hogy Tomori, bár vitéz és bátor ember 
voll, alkalmatlan volt a magyar hadsereg vezetésére 
és csakis a viszonyok ziláltsága s a helyzet bizony-
talansága folytán tette őt a hadi tanács a magyar 
hadsereg vezérévé. 

György gróf, a másik ideiglenes vezér, nem nél-
külözte a hadi tudományokban való jártasságot. 
Mindazonáltal őbelőle is hiányoztak a hadvezéri 
kvalitások és maga sem akart, sem nem mert vál-
lalkozni a felelősség súlyos terhe miatt. Csakis hosz-
szas rábeszélés után fogadta el azon feltétellel, hogy 
«senki más, mint Pál barát, legyen társa s hogy 
mihelyt bátyja megérkezik, rögtön lemondhasson 
ezen méltóságáról». 

Miután a fővezérlet kérdését így, bár nem va-
lami szerencsésen, megoldották, a sereg tovább indult 
Mohács felé, ahová augusztus 20-án érkeztek meg. 
Ezalatt folyton szállingóztak a táborba a kisebb-
nagyobb csapatok. Megérkeztek Batthány Ferenc 
horvát bán, Tahi János aurániai perjel, Bánffi János 
és Pogány Simon főurak 3000 szlovén gyalogos és 
1000 lovasból álló haddal. Egykori nevelőjének 
Bornemissza János pozsonyi grófnak 300 lovasból 
álló csajiata is megérkezik augusztus 27-én Aczél 
István vezérlete alatt ; egyúttal Bornemissza némi 
ajándékképen néhány ezer aranyat is küld volt 
tanítványának. Megérkeznek az Erdődi testvérek, 
Simon és Péter, 700 lovasból álló jól felszerelt csa-
patukkal. így gyarapodva növekszik fel a sereg a 
küzdelem idejére 27—28 ezer emberre. 

Nagy hiba volt azonban, hogy a tábori felszere-
léseknek és lőszerszámoknak hijjával voltak. Ennek 
oka a szállítási eszközök elégtelenségében és ennek 
folytán a szállítás lassúságában rejlett. Még a király 
podgyásza, sátra és ehhez tartozó felszerelése is késett, 
úgy hogy a seregtől kissé távol a pécsi püspök egyik 
majorházában volt kénytelen tartózkodni, ami két-
ségtelenül nagy hiba, sőt baj volt, mert a seregtől 
távol, nem értesült mindenről oly gyorsan, amint 
az kívánatos lett volna. S még ekkor sem szűnt meg 
rendeleteivel embereket toborozni a táborba. Augusz-
tus 25-én felszólítja Szlavónia rendjeit, hogy a lehető 
legnagyobb gyorsasággal siessenek segítségére. Mind-
azonáltal tudatában volt az eljövendő nagy veszede-
lemnek és érezte a közeli halálát. Ugyanazon a 
napon írt levelet V. Károlynak, amelyben mintegy 
búcsút vesz tőle. Erről a leveléről írja később a 
granadai lengyel követ, hogy Lajos «elhagyatva 
mindenkitől, midőn az ellenséget már házában 
érezte, Istenre és a sorsra bízva magát, fejét é s 

országát két nap multán az ellenségnek feláldozza.» 
Még nagyobb baj volt, hogy nemcsak a podgyász, 

hanem a hadi lószerszámok szállítása is késedelmes 
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volt. Majdnem közvetlenül az ütközet előtt, augusz-
tus 24. és 25-én érkeztek meg a hadi szerek. Mint 
Brodarics í r ja: «Ugyanakkor nagyobb és kisebb fajta 
hadi ágyúkkal és lőporral s egyéb, az ütközethez 
szükséges szerekkel megrakott hajók jöttek Budáról; 
ezek hozták a bécsiektől küldött kilenc ágyút is». 
(Erről irja az egykorú török krónikás: «a Tuna 
hátán is hajókon és dombárokon minaret nagyságú 
ágyúkat hozatott».) Megérkezett Thurzó Eleknek 200 
gyalogosa is néhány ágyúval. Azonban ezeknek az 
ágyúknak már hasznát sem vehették, mert a hajókon 
rekedtek és olt zsákmányolták a törökök. T. L. 

Az őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. (xvii.) 

11. Katonák. 
Ámbár szentirataink elmondják Jézusnak a kato-

nák által való kigúnyolását (Mt 27, 27 k. ; Mc 15, 
16 k. ; Jo 19, 2 k.), mégis általában igen rokon-
szenvesen beszélnek a katonákról. Ker. János azt 
mondja nekik, hogy senkit meg ne verjenek, ne szi-
dalmazzanak és érjék be zsoldjukkal (Lc. 3,14). Já-
nos tehát szokásos bűneiket korholja, de hivatásuktól 
eltántorítani nem iparkodik őket. Lukács, ki ezt 
leírta, nem beszél úgy Krisztusról, mintha ő e pont-
ban Jánosnál többet kívánt volna. Sőt elmondja Má-
téval együtt (Mt 8, 5 k.; Lc 7, 1 k.) a kafarnaumi 
százados (àxa-côv-capyoç) rabszolgájának meg'gyógyítását 
Jézus által. Jézus ennek a jámbor katonának, aki 
a zsidóknak zsinagógát épített, bitét szokatlanul meg-
dicséri, mert liozá hasonlót Izraelben nem talált. Mind 
a három synoptikus (Mt 27, 54; Mc 15, 49; Lc 23, 47) 
megemlíti, hogy a Éy.axôv-cap/̂ oç Jézus halálánál a föld-
rengés és a történtek láttára Jézust igaz embernek, 
Isten fiának vallotta (az Evang. Nicodemi c. 11 még 
nevét is tudni véli : Longinus). János kiemeli, hogy 
a katonák megkimélték Jézust a lábtöréstől és csak 
oldalát szúrták át (Jo 19, 34). Az első megtértek közt 
szerepel az apostoli időkben Cornelius Caesareában, 
aki az italiai cohors századosa volt, és akinek meg-
térése mint elvileg is fontos eset oly terjedelmesen 
van leírva (Act. Ap. 10, 1 k.). Julius, aki a sebastei 
cohors századosa volt s Pált Bómába kisérte, igen 
kíméletesen, sőt barátságosan bánik vele, beszédeit 
nem gátolja, szinte vezetőszerepet enged neki, a rab-
nak, a hajón (Act. Ap. 27, 1 k.). 

Az ó-ker. irodalomban néhány kirívóan ellen-
szenves hang mellett átlag rokonszenvet találunk a 
katonák iránt és nagy számukról a keresztények kö-
zött kétség nem marad. 

Claudius Apollinaris már Marcus Aurelius alatt 
leírta az esőcsodát, mely ezen császár idejében a 
legio fulmineával (xepauvofJôXoç, máskép Melitina) tör-
tént. Eusebius (H. E. V, 5, 4: 436) nem idézi Apolli-
narist szó szerint, így tehát nem tudjuk, vájjon ő is 
a ker. katonáknak tulajdonította-e. Különben ma 

bizonyos, hogy a legio már előbb is fulmineának 
neveztetett és Eusebius hibázott, mikor e nevet az 
esőcsodától eredeztette. Mint látni fogjuk, Tertullianus 
az esőcsodát már egyenesen a ker. katonáknak tulaj-
donítja. 

Alex. Kelemen szerint, ha valakit a gnosis (a 
keresztény tudás) a katonasorban talál, engedelmes-
kedjék az igazat parancsoló vezérnek (Cohort. 10). 
Julius Africanust legjelesebb ismerője, Gelzer kato-
nának tekinti, aki részt vett Sept. Severus hadjáratá-
ban Osrhoëne ellen 195-ben, és akinek Keaxoí c. műve 
katonai kérdésekkel is foglalkozott. 

Origenessel Keleten, Tertullianussal Nyugaton szi-
gorúbb felfogás üti meg fülünket. Lehet, hogy ennek 
első nyoma már Tatianusnál is megvan, aki azt 
mondja magáról, hogy a parancsnokolást visszauta-
sítja (Orat. 11.). Origenes Celsusnak azon kívánságára, 
hogy a keresztények mint katonák segítsék a császárt, 
azt feleli, hogy a keresztények a császárral nem 
vonulnak ugyan hadba, még kívánságára sem, hanem 
mint külön sereg küzdenek érte imádságaikkal 
(C. Cels. VIII, 73). Tertullianus több helyen (De 
idololatria 19; De pallio 5, De corona 11) beszél a 
katonáskodás ellen. Ez az utóbbi a legérdekesebb. Itt 
Tertullianus a maga szokott hevességével és csűrés-
csavarásával csoportosítja a katonáskodás ellen szóló 
érveket: a kereszténynek más ura mint Krisztus nem 
lehet, épen ezért az Istennek tett eskü után a csá-
szárnak fel nem esküdhetik ; a keresztény csak Krisz-
tusért hagyhatja el szüleit, ellenben esküvel meg nem 
tagadhatja őket a császár kedvéért. Krisztus azt 
mondta, hogy aki kardot ragad, kard által vész el; 
a keresztény a béke fia és még pörlekednie sem sza-
bad, hogy volna szabad csatába mennie vagy mást 
bebörtönöznie, kínoznia ? Statiókat is csak Krisztusért 
szabad végeznie és vasárnap még érette sem ; po-
gány templomok előtt őrt nem állhat; nem alud-
liatik azon a dárdán, mellyel Krisztus oldalát átütöt-
ték ; zászlót nem hordhat, mert ez vetélytársa Krisz-
tusnak ; katonai jelet el nem fogadhat, mert már 
Krisztustól kapott jelet; ha meghal, nem a katonai 
kürtszó támasztja fel, hanem az angyal kürtszava; 
el nem égettetheti magát tábori szokás szerint stb. 

Mint látható, ezen kifogások jórésze egyszerűen 
szónoki virág, más része tisztára félreértés s ami 
marad, az adandó alkalommal nehézségeket okozhat 
ugyan, de a katonai pályát lehetetlenné nem teszi. 
Különben maga Tertullianus e ponton ellentétben 
áll környezetével. A De corona megírására az az eset 
szolgált alkalmul, hogy mikor egy ker. katona a 
háború után a donativumért előlépett, coronáját feje 
helyett kezében tartotta, amiért lefokozták és bebör-
tönözték (De cor. 1). Tertullianus nem győzi dicsérni 
a katona eljárását, mert az ő szemében a coronának 
viselése bálványimádás. De épen ez az eset mu-
tatja, hogy voltak keresztény katonák; Tertullianus 
elmondja, hogy sokan a keresztények közül a 
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katona eljárásában meggondolatlan és veszedelmes 
kihívást láttak (De cor. 1) ; említi továbbá, hogy az 
evangéliumi az és Apostolok Cselekedeteiben szereplő 
századosokkal indokolták a katonai hivatást; végül 
maga is meggondolja magát és máskép akar ítélni 
annak esetében, aki katonából lett keresztény, mint 
aki keresztényből katona (De cor. 11). Megfeledke-
zik azonban arról, hogy régebben büszkén emle-
gette az esőcsodát, mely Marcus Aurelius idejében 
keresztény katonák kérésére történt (Apol, 5; sőt ezt 
még a következő években is említette egyszer; (Ad 
Scap. 4); hogy büszkén kiemelte volt: implevimus.. . 
castra ipsa (Apol. 37); hogy azt mondta védekezés-
képen : vobiscum et militamus (Apol. 42). De hát 
a következetesség nem tartozott Tertullianus erős 
oldalai közé ! 

Cyprianus említ két keresztényt, akikről azon-
ban nem biztos, hogy mint keresztények katonák 
maradtak-e (Laurentinus és Egnatius, ep. 39, 3). Alex. 
Dionysios általában említi, hogy a Valerianus-üldözés 
áldozatai között katonák is voltak (Eus. H. E. VII, 
11, 20: 662). Részletesen pedig két dolgot is említ. 
Mikor Alexandriában Chroniont és Julianust tevéken 
ütlegelés közben a vesztőhelyre vezették, a kisérő 
katona a gyalázkodó tömeget visszaszorította, mire 
a tömeg a biró elé vitte s ez a hősiesen viselkedő 
katonát kivégeztette (Eus. H. E. VI, 41, 15 k.: 606). 
Mikor Nemesiont ugyancsak Alexandriában a biró 
kegyetlenül kínozta, a katonák csapata (Ammon, 
Zeno, Ptolemaeus, Ingenes, Theophilus) az ingadozni 
kezdő vértanút fogcsikorgatással, integetéssel és min-
denféle mozdulattal bátorította; mikor ez feltűnést 
keltett, a katonák be sem várva a feljelentést önként 
előállottak és keresztényeknek vallották magukat; a 
biró azonban megrettent és nem merte őket hántani 
(Eus. H. E. VI, 41, 22 k. : 608). 

Lactantiusnál itt-ott katonaellenes hangokra 
találunk (Div. Jnstit. V, 17; VI, 20); de ez nála 
érthető, mert épen azon üldözés idején élt, mely 
áldozataiul elsősorban a katonákat szemelte ki. 
Különben tanuja annak, hogy a keresztények között 
sok katona volt: Datis ad praepositos literis, etiam 
milites cogi ad nefanda sacrificia praecepit (De mort, 
persec. 10); . . .satis esse, si palatinos tantum ac mi-
lites ab ea religione prohiberel (u. o. 11). Eusebius 
elmondja Marcus Aurelius alatt az esőcsodát (Eus. 
II. E. V, 5: 434 k.), amelyről különben Dio Cassius 
is megemlékezik, persze a keresztények szerepe nél-
kül (in excerptis Xiphilini 71, 8: KE 122 k.). 

A Septimius Severus-iildözés alatt elmondja 
Eusebius Alexandriában Basilides katonának, aki 
Potamiaenát a vértanúságra vezette, megtérését és 
vértanúságát; Basilides a szent nőtől az úton távol-
tartotta a tömeget és egyébként is tiszteletének jeleit 
adta ; szivében tehát keresztény volt, ámbár meg-
keresztelése, úgy látszik, csak a vértanúság előtti 
napon történt (II. E. VI, 5, 3 k. : 530 k.). Gallienus 

alatt elbeszéli Marinos rangban levő katonának lefe-
jezését a palesztinai Caesareában. Marinos századosi 
állásra pályázott, de versenytársa bevádolta, hogy 
keresztény. Három órai gondolkodási időt nyert; ez 
alatt Theoteknos püspök a templomba vezeti, ahol 
eléje helyezve kardját és az evangéliumos könyvet, 
választásra szólítja fel. Marinos az evangéliumot 
választja (H. E. VII, 15: 668 k.). Ez az elbeszélés első 
tekintetre katonaellenesnek látszik, pedig voltaképen 
nem az ; mert Maiinos évekig békében élt mint ker. 
katona és csak árulkodás hozta őt abba a helyzetbe, 
hogy választania kellett. Mint Lactantius, ő is elmondja, 
hogy a Diocletianus-üldözés elsősorban a katonák 
ellen irányult, de hozzá teszi, hogy a császár azt 
gondolta, hogy a katonák után a többivel könnyen 
végezhet, valamint azt, amiből sok katonára lehet 
következtetni, hogy ekkor sokan kiléptek a katona-
sorból és magánéletbe vonultak vissza (Eus. H. E. 
VIII, 4. 2: 744 k.). Zubriczky Aladár dr. 

A legújabb német irodalmi harc. (ii.> 
Az eddig felhozott hibák azonban talán egyma-

gukban nem tudtak volna irodalmi harcot előidézni. 
Csak azt mutatták, hogy SchönheiT költői és alakító 
tehetsége még nem érte el fejlődésének végpontját, 
még a legújabb német irodalmi harc nem ment 
kisebb-nagyobb fogyatékosságoktól. De csakhamar 
oly kellemetlen dolgok kerültek napvilágra, melyek 
már nem Schönherrt, a költőt, hanem az embert 
érintették. Először csak félénken, szerényen, később 
azonban mindenünnen nagy vehemenciával és talán 
a kelleténél nagyobb buzgósággal hirdették, hogy 
Schönherr darabja nem egészen az övé, vannak 
helyek, melyek más író munkájára emlékeztetnek, 
de azért egytől-egyig őrizkedtek attól, hogy a költőt 
a «plagiator» címmel illesszék. Az első Hofmiller 
volt, ki figyelmessé teszi a közönséget erre a kényes 
ügyre. A «Süddeutsche Monatshefte» márciusi szá-
mában leszegezi a puszta tényt, hogy Schönherr vad 
lovasa feltűnően hasonlít Handel-Mazzetli1 báró-
nőnek egy regénybeli alakjához. 

Már Hofmiller cikke is feltűnést keltett. Még 
1 Enrica, Baronin von Handel-Mazzetti a legnagyobb élő 

német regényirónő. A felsőausztriai Steyrben visszavonulva 
az irodalomnak él. Költeményein kívül(legutóbbi verseskötete, 
az «Imperátori» valóságos remekmű. O felsége 80. születése 
napjára írta) három regényt írt : «Meinrad Helmbergers 
denkwürdiges Jahr», «Jesse und Maria» és «Die arme Mar-
gareth». Kiváló szeretettel keresi föl az antireformáció korát, 
melybe rendkívül finom, művészi pszichológiával megírt tör-
téneteit helyezi bele. Erős katholikus meggyőződése dacára 
nem merül el pártkeretekbe, erős színekkel festi az anti-
reformáció kegyetlenségeit is, de mindenhol kiviláglik nagy 
pártatlansága, hihetetlen történeti tudása és a német nyelv-
nek mesteri alkalmazása. Műveit a kritika majdnem egy-
hangú lelkesedéssel fogadta; annál jobban fájhatott a báró-
nőnek az a sok lekicsinylő becsmérlés, mellyel a Schönlierr-
üggyel kapcsolatban illették. 
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kellemetlenebb lelt az ügy, mikor Hofmiller folyta-
tóra akadt. Március 23-án a berlini «Die Schaubühne» 
hosszú cikket közöl, melyben a «Glaube und Heimat» 
és Handel-Mazzetti két utolsó regénye (Jesse und 
Marie és Die arme Margareth) párhuzamban vannak 
állítva. A cikk irója Feuchtwanger a «vad lovas» 
mintáját szintén egy a «Die arme Margareth»-ben 
előforduló Pappenheimer-hadnagyban, Herlibergben 
találja, de konstatálja, hogy Schönherr alakja messze 
hátra maradt a Herliberg mögött. 

A következőkben a vitának csak főbb esemé-
nyeire és a hozzáférhető cikkekre terjeszkedem ki. 
(A vitának néhol kissé hiányos, de különben jól 
használható kivonatát Eckardt gyűjtötte össze.) Már-
cius 28. és 31. egymásután ugyanazt a hasonlatossá-
got találjuk a luzerni «Vaterland» és a «Neue 
Züricher Nachrichten», sőt ezek már egyes megfe-
lelő szituációkra is utalnak, de tartózkodnak bármi-
féle ítélettől, mert «... wir wollen die Beweise abwar-
ten und sie dann auf der inneren Wert prüfen». 
Még' nagyobb volt a meglepetés, mikor a határozot-
tan protestáns «Daheim» áprilisi száma is úgy nyi-
latkozik, hogy a protestáns darab «egy katholikus 
irónő vállain áll». 

Az egész irodalmi harc tetőpontját az április 11. 
és 12-iki eredmények képezték. Expeditus Schmidt 
dr., ferencrendi páter, az ismeretes német katholikus 
irodalmi mozgalomnak lelkes harcosa, ki a modern 
kor színvonalán álló, rendkívül képzett esztétikus és 
irodalomtörténész, kinek nagy tudását az ellentábor 
is elismeri, április 11-én Berlinben nagy közönség 
előtt előadást tartott Schönherr «Glaube und Heimat»-
járól. Beszéde első részében a történeti és esztétikai 
lehetetlenségekre mutatott rá, anélkül azonban, hogy 
Schönhérrtől a költői talentumot és a szinszerüséö 
iránti érzéket elvitatta volna; másik részében a 
Handel-Mazzettivel való «szellemi rokonságot» tár-
gyalta, de ép oly általánosságban említve csak 
meg az egyes alakbeli, helyzetbeli és nyelvbeli 
hasonlóságot, mint ahogyan az eddig is történt. 
Érdekesnek tartotta e jelenséget s úgy magyarázta, 
hogy Handel-Mazzetti annyira elragadta Schön-
herrt, hogy az darabjában talán egészen önkéntele-
nül és öntudatlanul nemcsak helyzeteket, hanem 
még nyelvbeli sajátságokat is átvett a nagy irónő 
műveiből. Szükségesnek tartom külön kiemelni, hogy 
beszédében — mely az «Über den Wassern» cimű 
folyóirat 11. és 12. füzetében jelent meg — egyetlen 
hely sincs, hol a páter «plagium»-ról vagy «irodalmi 
lopás»-ról beszélt volna. 

A berlini közönség s vele az egész német sajtó 
és közvélemény még fel sem ocsúdott P. Schmidt 
érveinek nyomasztó súlyától, mikor másnap a «Neue 
Augburger Zeitung» s néhány nappal rá az «Augsbur-
ger Postzeitung» cikkeket hozott egy P. P. Liebe 
nevű úrtól, melyben 66 mondatról van kimutatva, 
hogy majdnem szószerint átvétel Handel-Mazettiből. 

Ezenkívül sok hasonló helyzetre hívja föl a figyel-
met, melyek a legkisebb részletig megegyeznek egy-
mással. Igaz, hogy Liebe szerfölötti buzgalmában 
nagyon sokszor túllő a célon és oly helyeket is 
idéz, melyek talán nem átvételek. Én a magam ré-
széről 30—40 helyet tartanék meg a Liebe említette 
66-ból, melyekről azonban alig lehet azután az át-
vételt eltagadni. Mutatványul szolgáljon itt néhány 
példa : 

Schönherr : Handel-Mazzetti : 
«... reiss ihm das Herz aus «... Herz ausreissen und 

und schlag ihm ums Maul», um's Maul schlagen». 

«Muess halt tun, wie's «Du musst gehorsamben... 
mich treibt.DerBaum blüeht Bäume tun nil blühen auf 
weil er muss». Befehleh». 

«Du bist ja völlig über ei- «Der ist ja kein Mensch, 
nen Menschen». der ist ja ein Engel». 

«. . . geritten im Blut, «In ihrem Blut sind wir 
gebaut und gestochen». gewaten, Mann um Mann 

haben wir sie erschossen, 
erbauen, erstochen». 

Azt hiszem, hogy ez a négy példa is elég annak 
kimutatására, mily egyformán «gondolkodott» Schön-
herr Handel-Mazettivel. 

P. Schmidt és P. P. Liebe hatása kimondhatat-
lan volt. Mindenki előtt világossá lett, hogy a Grill-
parzer-díj nyertese és a protestánsoktól egekig emelt 
költő nem oly önálló, mint egy «Dichter aus Gottes 
Gnaden»-tól elvárhatnék, hogy Schönherr Handel-
Mazetti iskolájának mindenesetre kiváló, de mégis 
szolgai utánzója. Hová lett a sok mámor? Az előbb 
oly lelkes protestáns korifeusok maguk is érezték, 
hogy kár volt a műből tendenciózus darabot csinálni, 
mert P. Schmidt és Liebe leleplezése tulajdonképen 
az ő, a protestánsok fölsülése. 

Nem kisebb volt a kínos meglepetés a tudomá-
nyos körökben, mert a Grillparzer-díj odaadásával 
a tudósok a darabot kiemelték a köznapiságból s 
könnyen attól lehetett félni, hogy Schönherr kudar-
cában osztozkodniok kell azoknak is, kik művét 
megkoszorúzták s hogy az egész küzdelem a tudo-
mány tekintélyének rovására fog végződni. 

Ami ezután következik, fényes bizonysága annak, 
hogy milyen nehezen lehet az egykorúakkal, a jelen-
nel szemben a tárgyilagosságot megőrizni. Ahelyett, 
hogy nyugodtan vizsgálták volna P. Schmidt és Liebe 
érveit s kellően megvilágították volna Schönherr 
darabját, felekezeti harccá sülyesztették le a komoly 
vitát. Ennek kiinduló pontja pedig P. Schmidt papi 
öltözete volt. A legképtelenebb támadások, állítások 
és elferdítések láttak napvilágot. Még a komoly tu-
dósok sem tudták megtartani objektivitásukat, még 
ők is «klerikális csinálmány»-ról («eine klerikale 
Mache») beszéltek. Hogy a többi mily hangot hasz-
nált ezek ulán, könnyen elképzelhető. A legdurvább 



22. szám. RELIGIO 539 11 

támadások a katholikus egyház és szolgája ellen P. 
Schmidt és Liebe érveinek cáfolata gyanánt tekin-
tettek. A protestáns lapoknál ez könnyen érthető, 
mert itt a becsület megvédéséről van szó, de hogy 
egy Paul Schlenther, a bécsi Burg Theaternek volt 
igazgatója, egy igazi tudós érje el a durvaságok és 
Ízléstelenségek tetőpontját, bámulatra méltó a mi 
korunkban is. Miután bulevardlapjaink megszokott 
hangján kitombolta magát — hogy ne legyen a 
dolog oly tragikus — gondoskodott egy kis komi-
kumról is, mikor igy í r : «Die Burleske, die jetzt 
von zwei hochwürdigen Patres in Szene gesetzt 
wurde.» 

Hihetetlenül gyorsan kapta meg Liebe az egy-
házi rendet. Máskép nem tudta Schlenther magya-
rázni a két P. betűt, mint Pater Paul Liebe, meg-
tette tehát Liebet hamar páternek, ámbár ennek 
talán sohasem volt szándéka pappá lenni s ma is 
világi ember. A Schlenther csinálta «papi szentelést» 
azonban a sajtó egyhangú lelkesedéssel fogadta el s 
ennek köszönhető, hogy Liebe Németországban még 
ma is mint páter szerepel. Schwarz Frigyes. 

jyházi B u d a p e s t . Országos kulturális események. Történeti 
, - nevezetességű kulturális eseményeknek kell minden 

® szemmel néző embernek tekinteni az E. M. K. E. jubi-
ónika. 

láris közgyűlését s az ott a külföldi sajtóban hazánk ellen 
folyó aknamunka ellen indítandó társadalmi akcióról 
szóló határozat után a szegedi egyetem ügyében Buda-
pesten járt óriás és illusztris küldöttséget magát s a 
küldöttség szónokának, Lázár György szegedi polgár-
mesternek a két miniszterhez intézett monumentális 
beszédét, amely ellenállhatatlanul s az idő vasfoga által 
el nem pusztítható igazsággal állította az ország szeme 
elé azt a tényt, hogy nemzeti szempontból s a milieu 
tekintetében több város veheti fel ugyan a versenyt 
Szegeddel, de elejébe kerülni e két szempontból egy sem 
képes. Olyan küldöttség pedig, amilyen ezt a vitán 
felül álló tényt, ezt a «res iudicatá»-t az ország kor-
mánya útján ő felségének és az ország két törvény-
hozó testületének szine elé terjesztette, olyan küldött-
ség csak minden században egyszer-kétszer szedelőz-
ködhetik össze. Egész Dél-Magyarország tett mozdulatot 
előre ebben a küldöttségben vallás- és nemzetiségi 
különbség nélkül. Ilyen egyetértés sok szerencsétlen 
törekvéstől széttagolt hazánkban rendkívüli értéket kép-
visel s megdönthetetlen bizonyítéka amaz ügy igazsá-
gának, országosan érzett szükségességének és sürgős-
ségének, amely ügy mellett ez a számra nézve is impo-
záns, súlyra nézve azonban igazán gigászi küldöttség 
sikra szállt. 

Hasonló országos kulturális esemény számba tehető 
a III. Országos Patronage-Kongresszus három napos ülé-
sezése és munkája Kassán. Ennek az országos gyűlés-
nek, e gyűlés országosan jótékony hatású s már világ-
szerte ismert és dicsért épületének falaiba katholikus 
egyházunk egyik büszkesége, a kassai tudós és apostoli 
lelkű püspök úr tette be a zárókövet igazán monumen-
tális záróbeszédében, amelynél szebben és meggyőzőb-

ben előadni azt, hogy a patronázs «főleg és elsősor-
ban erkölcsi kérdés, a lélekerő és a jellem kérdése» s 
hogy az «nem a humanizmus legújabb virága, nem 
az utolsó évtizedek gyermeke», hanem hogy az egyidejű 
a keresztény vallással. «Mint a lélek nevelése és gon-
dozása, mondá a tudós püspök úr, a patronázs (vagyis 
az atyai szeretete és gondozása a léleknek) megvolt a 
múltban is. Csak nem volt külön neve, mint igen sok 
más dolognak, mely hajdan is megvolt, de most, egész 
életünk és tudományunk nagy speciálizálódása folytán 
új és külön nevet kapott. Megvolt a patronázs a múlt-
ban és tizenkilenc század óta a patronázs eszményképe 
az a jó Pásztor, aki kész ott hagyni kilencvenkilenc 
juliocskáját, hogy tövisen és bojtorjánon keresztül meg-
keresse és saját vállain hazahozza az egy eltévelyedet-
tet, a századikat. Megvolt a praeventio a lelkipásztor-
kodásban, megvolt a fogházmissió az irgalmasság cse-
lekedeteinek egyikében, megvolt a további gondozás a 
keresztény Caritas számtalan intézményében. A prae-
ventio nagy elvét kimondotta már a világ Világossága, 
midőn az elhagyatott, a züllés veszélyének kitett gyer-
meket saját helyettesévé, saját képviselőjévé tette ezen 
szavakkal : «Aki befogad egy ilyen kisdedet az én nevem-
ben, engem fogad be.» Ez a praeventiónak, a gyermek-
védelemnek a Magna Chartája tizenkilenc század óta». 

Hálás köszönet a kassai püspök úrnak, hogy az 
országos patronázs lelkes hiveit és nagyérdemű mun-
kásait elvezette a tiszta, önzetlen felebaráti szeretet ter-
mészetfölötti forrásához, az Úr Jézus Krisztushoz. Ennek 
az apostoli tettnek nyomában áldás fog fakadni a világ-
szerte jó néven ismert magyar patronázsra, áldás fog 
fakadni az egész országra. 

* 

K r a k ó . Ujabb merénylet a nemzetközi joy s a vallás-
szabadság ellen. II. Oroszország eljárása Chelm és vidé-
kének Lengyelországból való kiszakítása iránt politi-
kailag hogy szerencsétlen fogás, mindenki előtt, aki 
ismeri az ottani viszonyokat, teljesen világos. A szóban-
l'orgó terület lakossága hűséges alattvalója a cárnak. 
Erről csak minap is fényes tanúságot tett. A tervezett 
erőszakolás csak keserűséget okozhat, ami igen alkal-
mas arra, hogy a legszentebb érzelmeiben sértett nép 
lelkében a függetlenség ősrégi alvó érzelmeit új lángra 
lobbantsa. Kár a népet igy lázítani, mikor a forradalmi 
mozgalom Oroszországban amúgy is magas hullámo-
kat ver. 

A lakosságnak alig 3ü°/o-a követi az u. n. orthodox 
hitet, az oroszországi államvallást, habár az államhata-
lom mindent megtett az orthodoxia javára. A schis-
matikusoknak több templomuk van, mint az óriás több-
ségben lévő katholikusoknak. Ezek a templomok s a 
velők kapcsolatos schismatikus lelkészségek, a szent 
Synodus bőkezű gondoskodása következtében sokkal 
jobban vannak anyagiakkal ellátva, mint a katholikus 
templomok és parochiák. Ha ezek a kedvezések és csa-
logatások nem használtak a Rómával kapcsolatos hivek 
elcsábítására; börtönnel, pénzbírságokkal s más ilyen 
természetű zaklatásokkal az orosz politika még kevesebb 
sikert fog felmutatni, mint eddig tudott. A schismatikus 
hit ezen a vidéken veszedelemben forog és haldoklik. 
Hódító ereje annak ott nincsen. 
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De a törvényesség szigorát tekintve is elhibázott 
dolog Chelmnak vallásilag és politikailag való eloroszo-
sitása. A londoni nemzetközi kongresszuson, írja a 
Civiltà Cattolica jun. 3-án, szabállyal kimondatott, hogy 
a szerződő hatalmak egyike sem fogja az annektált tar-
tományok határait megváltoztatni ; és az 1906-iki orosz 
alkotmánynak 4. szakasza is kimondja, hogy a cár 
fenntartotta magának Lengyelország határainak kitágí-
tását, de a határok szűkítéséről hallgat. Már az 1889, 
1895. és 1901-iki hasonló terveket nemcsak az akkori 
kormányok, de maga az orosz bürokrácia is kedvezőt-
lenül fogadta. Azok teljes visszatetszést keltettek minden-
felé. Az akkori államférfiak gyűlöletes politikai ügyet-
lenségnek, hogy ne mondjuk, erkölcstelenségnek tekin-
tették az egész eljárást. A katholikus vallásnak a vallás-
szabadság kihirdetése kapcsán 1905-ben rohamos izmo-
odásnak indult fellendülése következetlenségre és 

bosszúállásra indította az orosz állampolitikát. Ennek 
köszönheti az új, erőszakos eljárást. 

Külföldön a mai világban a felekezetieskedésnek, 
a szeklarizmusnak ezt a dühét aligha érti valaki. Még 
az Oroszország iránt rokonszenvvel viseltető francia 
lapok is csodálkoznak és tiltakoznak, Pierre Rocheverre 
az «Opinion» 1909. jún. 5-iki számában; Maryus-Ary 
Leblond az «Action nationale»-ban 1909. július havában 
szigorúan kifogásolják Oroszország eljárását. Ernest 
Devis professzor a Sorbonne-on nagy tudományra valló 
konferencia-beszédben bizonyította be, hogy a szóban 
forgó impolitikus eljárás csakis a Wilhelmstrasse mal-
mára hajtja a vizet s a germán befolyás beszivárgása 
számára készíti elő a talajt Oroszország nyugati határain. 

De más részről — ami igazán csodálatos — a sajtó 
Oroszországnak erről az erőszakos eljárásáról mély-
séges mélyen hallgat s bizonyos egyértelműség rejlik 
ebben a hallgatásban. Nem is csoda. Hisz a világ 
sajtója, kevés kivétellel, a katholikus egyház ellen össze-
esküdt szabadkőművességnek és a kereszténység ősi 
ellenségének, a kozmopolita zsidóságnak rabigájába van 
befogva. Különféle módon és különféle eszközökkel 
mindenütt egy s ugyanazon célra törekszenek : a katho-
licizmus károsítására s végeredményben megsemmisí-
tésére. Nagyon gyöngeelméjünek vagy módnélkül naiv-
nak kell lennie annak, aki ezt nem látja be. 

Franciaországban a szabadkőművesség és zsidóság 
programmja már végre, van hajtva. Egyház és állam 
szél vannak szakítva. Oroszország ép ellenkezőleg csö-
könyösen ragaszkodik a szakadár egyház és állam össze-
olvasztásának elvéhez, mint orosz nemzeti hagyományhoz. 
Katholizálni ezen a vidéken annyit jelent, mint a lenyű-
gözött Lengyelország felszabadulását elősegíteni, annyit 
tesz, mint politizálni. Evvel szemben russzifikálni annyit 
tesz, mint a szakadár szent zsinat és így a muszka cár 
hatalmát erősíteni és biztosítani. Nem egyéb ez, mint 
az evangelium szavaival «Compelle intrare» a haza 
nevében rútul visszaélni a szakadár hit érdekében. És 
mindezt a szabadkőművesség nemcsak némán, tétlenül 
nézi, de rokonszenvez is vele s örül neki, bár vallás-
talanságra törekvő elveivel ellenkezni látszik. Úgy van, 
csak látszik. Az orosz szakadár vallásnak erőszakolása 
tulajdonképen a szabadkőművesség malmára hajtja a 
vizet. Neki voltaképen mindegy, hogy milyen eszközzel 
törnek valahol rést a katholicizmuson, az igaz valláson, 

az egyedül való kereszténységen, — csak törjenek rési 
rajta, az idő- és helyi viszonyok, az erkölcsök és lehe-
tőségek különfélesége szerint. 

A világot tájékoztató (?), ezer és millió hangú sajtó, 
a doktrinér épen úgy, mint a forradalmár, amely különb-
ség nélkül Európa egyik végétől a másikig lázba jön s 
rengeteg lármát csap azonnal, mihelyt valahol a zsidó-
ságnak hajaszálát meggörbíteni akarják, szántszándékkal 
hallgal, még pedig már jó egy századja, Kisoroszország 
millió és millió katholikus népének vértanúságáról, 
melyet egy elvakult zsarnokság erőszakol az egész világ 
szemeláttára. Korunk közvéleményének szabadelvűsége 
szinte gyönyörködik benne, hogy megtorlatlanul sikerül 
neki a kisoroszok lelkiismeret-szabadsága ellen elköve-
tett gyilkos merényleteket agyonhallgatni. 

A szabadkőművességnek és a zsidóságnak érdekében 
fekszik, hogy az orosz géniusz tülei és szemei meg ne 
nyíljanak az igazság előtt, vagyis hogy senki Oroszország-
ban ne lássa és ne hallja meg azt az igazságot, hogy az 
orosz szlávságnak megátalkodott harca a latin kereszt, 
a római pápaság ellen egy neme az öncsonkításnak, meri 
megakadályozza őt a keresztény civilizációban való előre-
haladásban. 

* 

Wien. «Él jen a forradalom /» Ki lesz Puzijna utódja 
a krakói püspökségben ? 

A «weaner Hamur» és hires kedélyessége meztelenre 
leplezte le magát. Megmutatta, hogy mi rejlik, magyarán 
mondva, Bécsben a hamu alatt, «sub cinere doloso». 
A szociáldemokrácia is kimutatta foga fehérét teljesen. 
«Éljen a forradalom ! Éljen Portugál ! Éljen a köztár-
saság 1» Ilyen hangok voltak hallhatók a hires császár-
városban, még pedig nem rejtekhelyeken, hanem nyíltan 
az utcákon, szemben nemcsak a városházával, hanem 
magával a császári palotákkal és muzeumokkal is. Ez a 
bécsi tüntetés igen alkalmas arra, hogy gondolkodóba 
ejtse a dynasztiát, amely nekünk is dynasztiánk, a fölött 
az eljárás fölött, amellyel ő, századok hosszú folyása 
alatt, Bécset világvárossá növesztette s országainak élen 
mintegy állammá tette az államban, amely diktálni akar 
népeknek és országoknak, mindenekfölött pedig Magyar-
országnak, amellyel szemben, ami a királyhűséget és 
loyalitást illeti, Bécs nem méltó saruszijjai megoldására, 
bocsáttassék Magyarországnak. 

Nagyon nevezetes az a cím, illetve cégér is, amely 
alatt a született forradalmárok, a szociáldemokraták Bécs-
ben a föluszítolt népet vagyonrongálásba és véres össze-
ütközésbe terelték az állami karhatalommal. Azt mondták 
és hirdették, hogy ők «tiltakozó gyűléseket» tartanak 
«a drágaság» ellen. A drágaság elleni tiltakozásnak 
vájjon mi lehet az értelme ? Tiltakozással vájjon lehet-e 
megszüntetni a drágaságot, mely köztudomás szerint 
európai csapás s melyet főleg az ezidén uralkodott 
szárazság okozott? Vagy a természet urával, az Úr-
istennel akartak szembeszállni a tiltakozók, hogy hősé-
get és szárazságot árasztott ezidén Európára? No, de 
igaz, a szociáldemokraták nem hisznek se Istenbe, se 
Istenben. Szerintük az ember nem Istennel, hanem a 
nagy ismeretlen anyagi «mindenség»-gel áll szemben. 
Ez a mai szabadelvüség monisztikus világnézete. S a 
szociáldemokraták nem volnának koruk gyermekei, 
hogyha nem ezt a bolond hitet vallanák vallásuknak 
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s nem erre esküdnének. Akárhogy vesszük azonban a 
dolgot, drágaságon tiltakozással bizony nem igen lehet 
változtatni. Vannak helyzetek, melyekkel a büszke 
ember néha bizonyos fokig tehetetlenül áll szemben. 
Hogy például, hogy többet ne említsünk, a fagy, a 
szárazság, az ebből ránk szakadt drágaság, no, meg 
például még a kolera s egyéb járványos betegségek. 
Ezeken tiltakozásokkal, lázongásokkal, pusztító rom-
bolásokkal s vérontásokkal segíteni nem lehet. Enyhí-
teni az ily bajokon igenis, lehet ; de ehhez nyugalom 
és meggondolás, összetartás, vállvetett munka kell, és 
nem pedig — forradalom, Portugáliára való hivatkozás 
és köztársaság kikiabálása. A szociáldemokraták a nép 
föllázitásával most csak szégyent hoztak a büszke s 
Magyarországot lenéző Bécs városára. Hogy mi lelt 
volna akkor, ha a csőcseléknek sikerült volna a város 
és az állam kormányát kezébe kaparílani — ki tudná 
azt megmondani ? ! A szükség, a drágaság bizonyára 
nem szűnt volna ; azonban a vérengzés és nyomor való-
ságos tengerré duzzadt volna. 

Röviden mindent kifejtve: a múlt vasárnapi bécsi 
események nem egyebek, mint a népboldogítás szociál-
demokratikus módjának talán egészen nem akart, de 
következetes folyománya. 

Akinek veszteni valója, például élete, vagyona s 
egyebe, például hőn szeretet hazája van Magyarország-
ban, csak rajta : adjon általános szavazást a csőcselék-
nek s akkor a szociáldemokrácia irgalmatlanul keresz-
tül fog Magyarországban gázolni életen, becsületen, 
vagyonon, mindenen s a jelszó azután nem az leszen 
itt, ami eddig volt, a Széchenyi Istváné, ez : «Magyar-
ország nem volt, de lesz», hanem ennek a visszája. 
Tessék elgondolni ! 

Nem akarok a fönti cím alatt tartozásban maradni 
arra nézve, hogy ki lesz Puzyna bibornok utódja a 
krakói püspökségben ? 

Megbízható forrásból az a hír szivárgott ki, hogy 
krakói püspökké Sapieha Ádám herceg prelátus van 
kiszemelve, aki a lengyel püspökök ügyvezetője a Vati-
kán mellett. O informálja vagyis tájékoztatja a Vatikánt 
és a lengyel püspököket kölcsönösen. 

Ez a nagy bizalmi állás s annak kölcsönös meg-
elégedésre való betöltése biztosíték az iránt, hogy az 
utód nem lesz kapható olyasvalamire, amire az előd a 
pápaválasztáskor politikai proszkünézisszel gyatrán vál-
lalkozott. 

A Sapieha név a lengyelség s a katholicizmus 
körében nagy, hatalmas, szeplőtelen név. —y —la. 

Iroda- ^ t e rmésze tbö lcse le t kéz ikönyve . Irta: Wer-
. denich Endre dr., es. és kir. udvari káplán, a szent 

Ágostonról nevezett felsőbb papképző-intézet tanulmányi 
igazgatója. Győr. 1910. Két kötet, összesen 614 oldal. 
Ára 10 korona. 

Olyan munka fekszik itt előttünk, aminő eddig 
magyar nyelven nincs. Hiszen Stöckl magyar fordítása 
volt eddig úgyszólván egyetlen rendszeres, magyar-
nyelvű bölcseleti könyvünk, mely azonban részben 
elavult, részben pedig maga a szerző neve is feledésbe 
ment az újabb nagynevű szerzők nevének előtéi-ben való 
állása folytán. 

Werdenich most az első, ki magyarnyelvű, keresz-
tény bölcseleti alapon álló rendszeres bölcseleti munkál 
nyújt. Bölcseleti müvet s nem tankönyvet csupán. 
A szerző maga is hangoztatja, hogy nem kereste a rövid-
séget mindenütt, hanem a világosságot, nem rövid-
lélegzetű, skeleton-szerü tankönyvet akart adni, hanem 
bölcseleti művet, mely bevezesse az olvasót a bölcseleti 
kérdésekbe s ezek révén a theologia mélyebb megérté-
sére segítse. Compendia sunt dispendia : ez nagyon igaz 
mondás s azért a szerző nagyon helyesen járt el, midőn 
a lermészetbölcseleti kérdéseket kimerítően tárgyaló és 
szépen fejtegető müvet adott nekünk. 

A műnek legtöbb előnye az, amit a szerző külön-
leges cél gyanánt tűzött maga elé : rámutatni a tudomány 
és a kinyilatkoztatás, a bölcselet és a hittudomány 
érintkező pontjaira. Fontos dolog, hogy a hittudomány 
hallgatója állandóan lássa, hogy a bölcselet nem mellék-
tantárgy, hanem fegyverzet, a szellemnek és észnek olyan 
kiművelése, melynek segítségével a hittudományi tételek 
tudományos földolgozása is rendkívül sokat nyer. 
A spekulatív hittudománynak csakis az ilyen művek 
tesznek igazi nagy szolgálatot. 

A szerző ezen kitűzött föladatnak mindig hűsége-
sen felel meg oly módon, hogy az egyes bölcseleti kér-
dések fejtegetése után «Jegyzet» címen mutatja meg a 
kapcsolatot a bölcseleti tan s a hitludománynak azon 
kérdései között, melyeknél ezen bölcseleti tan is tekin-
tetbe jön, így pl. a 20. §. az Isten külső működésének 
természetéről szól. A kérdés nem tartozik a szorosan 
vett lermészetbölcseletbe, de bizonyos, hogy az ágazatos 
hittannak jelentékeny szolgálatot tesz s az olvasót, a 
hittudomány művelőjét máris fölfegyverzi az illető hit-
tudományi kérdések mélyebb megértésére. 

A munkának másik főelőnye az erős és biztos 
törekvés, hogy magyarul adja vissza a terminus 
technicus-okat. Már sokan jártak a szerző előtt is ezen a 
göröngyös úton s íöleg Kiss János dr. nagy érdemeket 
szerzett magának azon intenzív munka által, melyet a 
magyar bölcseleti nyelv megteremtésének szentelt. 
Werdenich most méltóan sorakozik ezen derék mun-
kások közé s segíti a hittudománynak fiatal művelőit, 
hogy gondolatjaikat, fölfogásukat, megértésöket teljesen 
magyarul fejezhessék ki s ne legyen nyelvökben s ennek 
révén esetleg fölfogásukban is sértő dualizmus, mely a 
fogalmak tisztult voltának útjában áll. 

Továbbá kiváló hasznot és nyereséget jelent e mű 
a magyar bölcseleli irodalomra nézve azért is, mert 
kielégíti azon fiatal papok igényeit, kik a hittudományok 
bevégzése után még nagyobb önművelésre, vagy a 
rigorozumok kapcsán a végzett tananyag mélyebb s 
öntudatosabb átértésére törekszenek. Ami az első tanul-
mányok után inkább csak elfogadott tan, az emlékezet-
ben elraktározott kincs, az a második s újabb föl-
dolgozás folytán meggyőződés, fölértés, tisztalátás lesz. 
Ezen újabb munkánál jelen mű kiváló szolgálatot tehet 
a fiatal theologusnak. 

Jól esik végül azon bölcseleli ortodokszia is, mely 
a művön áthúzódik. A szerző ugyan említi, hogy egyik 
bölcseleti iskolára sem esküszik, mégis egész műve 
folyamán nem eklektikusnak, hanem nagyon is fegyel-
mezett tudósnak mutatkozik. Szent Tamás alapján áll, 
az ő elvei nyomán halad s midőn másokra is kitér, azt 
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inkább azért teszi, hogy az angyali Doktor témáit job-
ban megvilágítsa, vagy egyes fölvetett kérdéseket fejte-
gessen, melyek szent Tamás korában és müveiben még 
nem nyertek teljes méltánylást. 

Az első kötetet lefoglalják a kategóriák. Ezeknek 
bonyadalmas, sokszor nehéz s a bölcseletben nem nagyon 
jártas elmék előtt homályos fogalmait fejtegeti. Rögös és 
nehéz munka s szinte lehetetlen nem szubtilisnek lennie. 
Ezt tán sokan érezni fogják, kik a müvet olvassák. Tán 
élvezetesebb, gördülékenyebb tárgyalást óhajtanának, de 
ne feledjék-azok, hogy a szerző tant akart adni, tiszta 
fogalmakat, világos bölcseleti nézeteket. Ezen cél szol-
gálatában áll az egész mű s így sokszor föláldozza az 
élvezetesebb, lendületesebb stilt a tudományos szaba-
tosságnak. 

A második kötetben a testek lényegéről s az élet-
ről van szó. Itt mutathatja ki csak igazán a szerző nagy 
tudását s azt, mily kiváló módon ismeri a mai égető 
kérdéseket, az ellenséges fölfogásokat, az illetékes iro-
dalmat.1 A fejlődés elméletéről, a darwinizmusról stb. 
ritkán olvashatunk bárhol is alaposabb s kimerítőbb 
részleteket. 

Élénken kívánjuk, hogy a jelen mű sok olvasót 
találjon, hogy a hittudomány hallgatói azt állandó segéd-
könyvnek használják. A klasszikusokhoz sokszor jó 
fordításokat ajánlanak a tanárok s ezek öntudatos hasz-
nálatát. Részünkről a bölcseleti tételekhez, a kézen-
forgó iskolai könyvekhez fölvilágosító vezérkönyvül 
ajánljuk jelen müvet, amely rendkívül sokat használhat 
azoknak, kik serényen olvassák. 

Rott Nándor dr. 
* 

« 

Routhier A. B. : A százados. Regény a Messiás 
idejéből. A tizenegyedik francia eredeti után fordította 
Tállyán Miklós. Budapest, 1911. 419 1. 

Mikes Kelemen «Mulatságos napjai»jutottak eszembe, 
mikor ezt az új zsánerű müvet olvastam. Mikes társa-
logva akar ismereteket terjeszteni, Routhier pedig egy 
regény keretében mutatja be Jézúst és korát s ebben 
a könnyed és kellemes formában szinte belopja az 
emberek lelkébe Azt, akit az evangéliumok alapján az 
egész világ ismer, de oly sokszor megfeledkezik róla. 
Új formában tehát régi tartalmat ad; de épen ez a 
forma a fontos itt, mert megfogja az embereket, akik 
így szivesebben olvassák a könyvet, mintha egyszerűen 
csak Jézus történetét beszélné el. A szerző pedig csak 
azt akarta, hogy olvassák a könyvéi. 

Leleményessége ügyesen szolgálja célját. Én leg-
alább kellemes olvasmánynak találtam. A regény leve-
lekben van írva, melyeket részben Cajus, a Magdalába 
(Galilea) került római százados barátjához, részben a 
rokonához, Pilátushoz, Jeruzsálembe utazott római 
leány, Camilla, írt anyjának, mindenről, amit Palesz-
tinában látott és tapasztalt. 

A cselekmény két vonalban párhuzamosan halad 
előre. Cajus és Camilla szerelme az egyik fele ; a másik fele 
az őket környező viszonyok : a lönálló zsidó institúciók, a 
tanító Jézus s az ebből fejlődött drámai bonyodalom 
leirása, egész Jézus haláláig. A két fiatal, mint a zsidók 
közt idegen, mint római, haza, t. i. Rómába írva, 

1 Jól esik látnunk, hogy a magyart is. Szerk. 

szivük történetébe beillesztve megismertet a zsidó 
intézményekkel, amint azok az idegen szemlélőre hatnak ; 
a földdel, a néppel s ezáltal — látszik, hogy a szerző 
nagyon tanulmányozta az archeológiát és az evangé-
liumokat — oly világos keretet állít Jézus történetéhez, 
hogy az a mai olvasó előtt is teljesen érthetővé válik 
s felejthetetlenül vésődik emlékezetébe. 

Hogyan nézték a kortárs zsidók Jézust s mire 
becsülte őt a két fiatal római : ez domborodik ki az 
egész elbeszélésből. Az ellentétek szembeállítása az író 
finom tolla alatt imádássá fokozódik Jézus iránt: Isten 
ő tetteiben, szavaiban, jellemében. Más uton tehát, de 
ugyanazt a célt szolgálja a szerző, mint maga a szent 
történet. 

Cajus és Camilla Jézus hivei lesznek, meggyőzik 
őket a látott események s visszatérve Rómába, az apos-
tolok feje előtt esküszik egymásnak örök hűséget a 
két magdalai jegyes. 

A fordítás jó ; a könyv ajánlható épületes olvas-
mánynak. x. 

* 

Fr. W. Foerster: . Jurjendlehre . 1910. Berlin. Ara 
kötve 7 kor. 20 fill. 

I. Hogy az Isten — Prohászka püspök úr 1910. évi 
nagygyűlési beszédje szerint — nemcsak a logikának 
bazaltútján, hanem a «deductio ad absurdum» által is 
tud népeket és egyeseket magához vezetni, annak egyik 
legszembetűnőbb példája a nagy Fr. W. Foerster zürichi 
egyetemi tanár. Azt hiszem, nem kell őt fölfedeznem a 
«Religio» olvasói előtt. Azok a képtelen következmények, 
melyeket a hitetlenség a benne nevelt Foersteren és 
környezetén etikai és szociális tekintetben előidézett, 
megnyitották szemét, megszólaltatták az atheizmus által 
elaltatott természetes, józan erkölcsi érzékét s természetes 
erkölcsi érzéke, párosulva bámulatos kiterjedésű társa-
dalmi és paedagogiai tapasztalataival, visszavezette őt a 
pozitív kereszténység etikájának sziklatalajára. 

Azóta e sziklatalaj erősítgetésén fáradozik lanka-
datlanul. 

«Jugendlehre» cimű világszerte elterjedt müvében 
a kristálytiszta keresztény, sőt katholikus erkölcstan 
tükörképét mutatja be elméletileg és gyakorlatilag a 
nevelésre alkalmazva. A legigazabb kath. ember is a 
legőszintébb örömmel tekinthet bele e tükörbe. Bizton 
fölismeri benne önmagát. Ha nem is hinti be etikai 
elveit a katholikusok szentelt vizével, ezt csak azért 
teszi, mert főképen olyanok meghódítására gondol 
könyvében, akik szerencsétlenségükre kisiklottak a val-
lásos nevelés bűvköréből s irtóznak bármely vallás 
nevelői reáhatásának elfogadásától. Kinevezi hát ter-
mészetes erkölcstannak azt, ami voltaképen keresztény, 
sőt katholikus. 

Nem kiküszöbölni akarja a vallásos uevelést; óriási 
fontosságot tulajdonít neki. A természetes erkölcstan-
nal alapot óhajt vetni neki. Könyvét tanulmányozni 
igazán nagy nyereség. 

Azon nagyrabecsülés dacára ugyanis, mellyel min-
den vallás, tehát a kath. egyház vallásos nevelése iránt 
is adózik, nem tud elhallgatni velünk szemben egy 
nagyon komoly, de jóakaratú kifogást. «Bármennyire 
gazdag is, úgymond, az egyházi hagyomány élet- és lélek-
isineretben, érdekes, hogy mégis hiányzik a nagy 
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paedagogiai tradició, mely az egyes lelkipásztorokat a 
gyermeki lélek mélyebb psychologiájával ellátná és 
őket régen fölismert tévutaktól megóvná. Azért látjuk 
a sajnálatos tényt, hogy épen az egyház ifjúságnevelé-
sében néha a paedagogiai psychologia legelemibb köve-
telései háttérbe szorulnak és a tananyagnak valóban 
organikus összekapcsolása a gyermek veleszületett lelki-
tartalmával alig kerül szóba. Egyszerűen azt hiszik, 
hogy a bibliai kinyilatkoztatásnak többé vagy kevésbbé 
egyszerűsített puszta előadása szükségszerűleg hat a 
gyermeki lélekre». (Jugendslehre 121. o.) 

Pedig a való tényállásból, a folyton megismétlődő 
tömeges aposztaziákból még olyanok részéről is, akik 
szigorúan vallásos nevelésben részesültek, megállapítani 
kénytelen, hogy nagy hiba van a vallásos nevelés mód-
szerében. Különben utóhatásaiban nem lenne ennyire 
gyümölcstelen. Nem lógna a levegőben ég és föld között, 
mint Mohainmed koporsója. 

S ha Foersternek megokolását halljuk, megértjük, 
miért van az, hogy ennyire a levegőbe építünk. És ha 
roppantul értékes paedagogiai tanácsait követjük, e vesze-
delmet elkerülhetjük. 

A divatos valláserkölcsi nevelésnek főhibáját abban 
látja, hogy e nevelés «az erkölcsi befolyásolás föladatát 
tanok által sokkal egyszerűbbnek tartja, mint aminő 
tényleg. Nem eléggé irányozza figyelmét arra, hogy a 
gyakorlati elvek és buzdítások hatékony átvitele az érzés 
és akarás világába a motiváló segédképzetek által sok-
kal komplikáltabb összekapcsolást igényel, mint a tisz-
tán értelmi ismeretek közlése». (I. m. 120.) Vagyis mi 
csak tanítjuk az erkölcstant s tan által akarunk nevelni, 
ami képtelenség. Az érzést és akarást nem kívülről 
tanítani, hanem magából az egyén lelkéből belülről kell 
kifejleszteni. 

Azt mondhatnók, hogy a mi valláserkölcsi neve-
lésünk túlságosan is természetfölötti a módszert tekintve. 
Azt hisszük, ha akár a természetfölötti igazságot, akár 
a természetfölötti parancsot előadjuk lehetőleg a gyer-
mek értelmi fokának megfelelő hangon, ez már magában, 
mint ismeret, átalakítólag hat. Túlságosan szószerint 
vesszük, hogj' «anima naturaliter Christiana», holott ez 
a tertulliáni mondás csak a fogékonyságot és hajlandó-
ságot jelenti az isteni igazság és parancs befogadásával 
szemben. Azt gondoljuk, hogy a valláserkölcsileg neve-
letlen gyermek, mikor az isteni igazságról és akaratról 
hall valami tant, szintén úgy érez és gondolkodik 
magában, mint szent Tamás : Én Istenem és mindenem. 

Holott a valóságban úgy áll a dolog, hogy a vele 
közlött igazság és isteni akarat nem tartozik lényéhez, 
mint homogén elem, hanem nagyon is heterogén neki. 
Épen azt kell vele a nevelés által elérni, hogy Isten 
neki «mindené»-vé váljék, neki nagyon is homogén szük-
ségessége legyen. Míg ez meg nem történik, minden 
természetfölötti tan és parancs neki «Deus ex machina», 
eladdig ismeretlen adat, melyhez neki, úgy gondolja, 
semmi köze. Úgy hat reá, mint a váratlanul nyakába 
zúduló eső, igyekszik lerázni magáról, mert nem érzi 
abszolút lelki szükségletnek. 

Az eső is nemde úgy jön a földre, hogy a sűrű 
levegő közvetíti. Ha közvetlenül jönne, mindent agyon-
nyomna a felhőszakadás áldástoszló megtermékenyítés 
helyeit. A természetfölötti is közvetítésre szorul az emberi 

lélekben, különben agyonnyomja azt idegenszerű meg-
jelenésével. 

Ez a közvetítő levegő pedig nem lehet más, mint 
maga a természet, a gyermek személyes lelki éleményei, 
történetei, tapasztalatai. Ezek által kell a gyermeki lélek-
hez férkőzni, ezeknek a szövedékébe kell a természet-
fölöttinek finom fonalait beleszőni. 

Ha a hegy nem megy Mohammedhez, akkor 
Mohammed menjen a hegyhez ; ha a természetfölötti világ 
messze idegenben van a gyermek lelkéhez, akkor őt 
magát kell nekiindítani, hogy eljusson ahhoz az idegen 
fogalom- és érzésvilághoz. 

«Az egész paedagogiában axióma, hogy az ember 
az ismertről menjen át az ismeretlenre, a közelebb 
fekvőről a távolabbira, csak épen a valláserkölcsi oktatás-
ban kezdhetné az ember az ismeretlennel, a távolabbival, 
hogy a közelebbire eljusson?» (I. m. 123.) 

«Vájjon a vallásos nevelés az organikus fejlődés 
törvénye alól dispenzálhatja-e magát ? Sehol az inductiv 
módszer nincs annyira helyén, mint itt. A gyermek nem 
vezethető morális deductiók állal morális tapasztalatra, 
hanem fordítva : először a moralitásnak a természetes 
erőkifejtés útján átéléssé kell lennie s csak azután lehet 
vele, mint ismert fogalommal, dolgozni és további élet-
gondolatokat— sőt az életen is túlmenő gondolatokat — 
hozzákapcsolni.» (I. m. 14.) 

Tóth Kálmán dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr! A «Religio» eddigi 
életéből tudom, hogy minden igazságos mozgalom-
nak meleg pártfogója. így is illik ez egy katholikus 
laphoz. Ezen körülmény fölbátorít, hogy ismét szóvá 
tegyem a theologiai tanárok fizetését. 

Majdnem egy év mult el azóta, hogy hatalmas 
memorandumban a legilletékesebb forumhoz fordul-
tunk. Nem akarok ezen emlékiratra bővebben ki-
terjeszkedni, csak annyit említek meg, hogy számok-
kal volt kimutatva, minő alant vannak — a leg-
alantabb —• a katholikus theologiai tanárok fizetés 
dolgában. A válasz rá rideg visszautasítás volt, mert 
hogy «Haec omnia gentes inquirunt». 

A «Religio»-ban egy-két levél is foglalkozott 
tarthatatlan helyzetünkkel. Mindezekben ki volt mu-
tatva, hogy minő nagy hátránnyal jár theologiai 
irodalmunkra is a theologiai tanárok rendezetlen 
anyagi helyzete. A kathedrát csak amolyan átmeneti 
hivatásnak kell tartanunk, hol tehát — sajnos— nem 
lehet szó lelkes, odaadó munkálkodásról. De hát 
minderről fölösleges újból bővebben szólni. Ismere-
tes ez mindenki előtt. Ezúttal egy újabb adattal 
akarok ügyünk mellett felszólalni. 

Említettem más alkalommal, hogy a szegény 
görögkeletiek is, mint a hazai románok, szerbek, a 
romániai románok, bolgárok, jobban dotálják a 
theologiai tanárokat, mint ahogy mi vagyunk. Most 
fölemlítem azt, hogy Görögországban is különb a 
helyzetük. Az athéni orthodox papnevelőintézetben, 
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a Rizarionban, a rendes tanárok havi fizetése 300 
drachma, a helyetteseké 150 drachma.1 Tehát jelen-
tékenyen több, mint a mienk, nem is emlitve, hogy 
vidéki intézeteinkben az egyik helyettes tanár ren-
desen az intézet praefectusa is — ingyen.2 így néz 
ki ama hires mondás: «Extra Hungáriám non est 
vita.. .» 

Ezek után azt hiszem, nem szerénytelenség 
tőlünk, lia újból föl merünk jajdulni. Hiszen annyi 
figyelmet talán megérdemlünk, mint a tanítók és a 
vidéki papság. És mégis, míg ezek ügyét mindenki 
fölkarolja, velünk valósággal mostoha gyermekek 
módjára bánnak.3 

Az igazság nevében tehát újból kérjük az illeté-
kes tényezőket, hogy végre gondoljanak már reánk is. 
Suum cuique. Mint főiskolai tanárok szerepelünk, 
kérünk tehát az akadémiai tanárok rangjának meg-
felelő dotációt. Mi, kiknek kezei alól a vidéki papság 
kikerül, talán vagyunk olyan munkásai a kultúrának 
és olyan hasznos polgárai a hazának, hogy figyelembe 
vegyék feljajdulásunkat. 

Alázatos szolgája 
Athenaios. 

G. Lőcse . Nincs hátralékban. 
II . U n g v á r . Azt a másikat várom. 
M. K i s v á r d a . Cime : Szatmár, tanítóképezde. A könyv 

nála kapható. 
M. Győr . A japáni misszióra küldött összeget P. Tom-

csányinak adtam át. Egyébként szives jóindulatáért fogadja 
Méltóságod hálás köszönetemet. 

T. N a g y k á r o l y . Remélem, hogy aki jól végezte az egyik 
iskolát, az a másikban, az élet nagy és kemény iskolájában 
is megtartja a «jeles» tanjegyét s nem cáfol rá — se előbb, 
se utóbb — a róla kedvezően Ítélkező tanárára. 

N. B u d a p e s t . Az efféle gyűjtés nemcsak nálunk van, 
az európai szokás. A szünidőben egy vasárnap délutánján 
leszállván Rorschahban (Svájc) a vonatról, fehérbe öltözött 
leányok egész serege rohanta meg az utasokat s gyűjtött és 
pedig épen olyan túlságosan kellemes tolakodással, akár csak 
nálunk. Virágnap volt, ahogy ott nevezik, azzal a különb-
séggel, hogy ott egy-egy kis virágot váltatnak meg az utassal, 
nálunk meg csak a gyüjtőpixist nyújtogatják. 

Sell . B u d a p e s t . Jól érezte meg előre a dolgot; Schön-
herr irányzatos darabját, a «Glaube und Heimat»-ot, csak-
ugyan október közepe táján elő fogja adni a Vigszinház, 
tehát megint meg fogják csúfolni a katholikusokat. Ön fej-

1 Lakáson és koszton kívül? Ezt felejtik ki a tanárok, 
mikor fizetésükről van szó ; pedig az egy igen lényeges pont 
s nagyot változtat az egész számításon. Nálunk sok helyütt 
a theol. tanárok szemináriumban laknak, kosztot is ott kap-
nak. Ezenkívül készpénz-fizetést is, de csak az utóbbit em-
legetik, mintha a lakás és koszt különösen ma nem kép-
viselne pénzértéket. Hogy mennyire pénzérték ez, csak azóta 
tudom, amióta távozva a vidéki szemináriumból, a havi 
fizetésemből magamnak kell fizetnem. Szerk. 

3 Ez alig hihető. Nem kap azért lakást vagy kosztot? 
Szerk. 

;i Némileg utánanéztem a dolognak s úgy találtam, hogy 
a szemináriumok szerint a fizetésügy máskép és máskép van 
rendezve. Vegyesek az állapotok. Szerk. 

tegeti itt a «Religio»-ban, előre figyelmezteti rá a katholiku-
sokat, de azért egy nessz se hallik, egy hang se emelkedik 
ellene. Mi sohasem veszünk észre semmit, bennünket soha-
sem bánt semmi. Nézze csak, hogy csinálják ott a másik 
oldalon. Az «Est» szept. 29-iki számában arról referál, hogy 
valami budai vállalat magyarra lefordítva ki akarja adni «a 
zsidók Talmudjának egyes részeit», melyekben hogy kacag-
tató részletek is vannak. S az «Est» nyomban kérdezi : «nem 
lehetne-e a "rendőrségnek beleszólania ebbe a kis ügybe» ? 
Ilyen érzékenyek a mi zsidó polgártársaink, nem engednek 
csúfot űzni szent dolgaikból ; ime, még meg se jelent az a 
könyv s már is óvást emelnek ellene. Vájjon miért szabad 
nálunk csak a katholikusokat minduntalan pellengérre állí-
tani? 

1). B u d a p e s t . Ugy áll a dolog ma, hogy velünk, a sze-
mélyes s a világtól dologilag és lényegesen különböző egy 
Istent vallókkal szemben áll az agnoszticizmus, mely ugyan 
nem tagadja az Isten létét, hanem tagadva az oksági elvet s 
azt állítva, hogy mi a természetben csak a tüneményeket 
ismerhetjük meg s nem egyúttal az okaikat is, következés-
kép, hogy a végső okot, az Istent sem ismerhetjük meg, azt 
vallja csupán, hogy ha volna is Isten, mi tudományos alapon, 
következtetéseink utján, nem tudhatunk róla semmit. Ez, 
mint látja, csak enyhébb és tudományos lepelbe burkolt 
formája a régi atheizmusnak, az istentagadásnak s tudomá-
nyos megvitatása az oksági elv (princípium causalitatis) 
Hume nyomán Kant által divatba hozott tagadásának a visz-
szaverésén fordul meg. Mi ennek az elvnek tapasztalat bizo-
nyította föltétlen érvényét valljuk, az agnosztikusok (ami 
egyúttal a mai modernizmusnak is az alapja s kiinduló 
pontja) ellenben tagadják. Az egész kérdés tehát filozofiai s 
mélyen összefügg ama divatos ismeretelmélettel, mely hol 
Kantianizmusnak, hol pozitivizmusnak nevezi magát s ural-
kodik az összes tudományokban. A régi atheizmus és mate-
rializmus ma ilyen szalonképesebb elnevezések alá bújt, a 
dolog azonban egy, azért a változott nevek, az álarcok 
ne tévesszék meg. így változtatta az ellenfél nevét a világ-
nézet terén is. Mi theistáknak nevezzük magunkat, úgy, 
mint századok előtt ; a világot az Istennel azonosító ellenfél 
ellenben ma se materialistának, se pantheistának nem ne-
vezi magát többé, ez a név kiment a divatból, hanem 
monistának mondja magát; triviális szóval élve: a kutya 
ugyanaz, csak a nyakravalója más : a monizmus is pantheisz-
tikus világfelfogás: t. i. szerinte a világ maga az Isten, örökös 
fejlődésben. Az egész zavarnak Kant téves filozofiája a szü-
lője, azért is annak a felderítésére kellene figyelmét fordí-
tania minden hozzáértő filozófusnak. Az összes támadások 
a dogmatikai Istentanunk ellen is onnan erednek. 

TARTALOM : Az antimodernista eskü és a tudo-
mány szabadsága. I. Tóth Tihamértől. — A mi katho-
licizmusunk. I. Jenei Bélától. — A mohácsi csatavesztés. 
V. T. L.-től. — Az őskeresztények foglalkozásai Nagy 
Konstantin előtt. XVII. Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
A legújabb német irodalmi harc. II. Schwarz Frigyestől. — 
Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Wer-
denich : A természetbölcselet kézikönyve. Rott Nándor 
dr.-tól. — Routhier - Tállyán : A százados, x.-től. — 
Foerster : Jugendlehre. I. Tóth Kálmán dr.-tól. — Levél 
a szerkesztőhöz. (A theol. tanárok fizetésrendezéséről.) 
Athenaiostól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28, 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Jlz antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. (n.) 

Az esküről általában. — Az eskü első része. — Az eskü második 
része. — Az eskütétel hatása a tudományos kutatásra. — Az eskü-

ellenes felzúdulás okai. 

3. Az esküről általában. Most — hogy a dologra 
térjünk — az antimodernista eskü tulajdonképen 
semmi egyéb, mint a fönt röviden vázolt modernista 
tanoknak rövid hitvallás alakjában való elitélése. 
Tehát egy hitvallás, amilyet minden egyes katholikus 
hivő mindennap elmond a «Hiszekegy», az apostoli 
hitvallás alakjában; egy hitvallás, amilyet már előírt 
325-ben a niceai zsinat s amilyet a kor szükségeihez 
képest kibővített már 381-ben a konstantinápolyi 
zsinat ; amilyeneket azóta többször adott ki és írt elő 
az egyház egész a vatikáni zsinatig, de soha eddig 
még nem volt kénytelen azt hallani, hogy ezáltal a 
szabad tudományos kutatásnak lett volna kerék-
kötőjévé. 

Különben érdemes a följegyzésre, hogy ez a 
«vallás bensőségét bántó és előrehaladt korunkat 
arculütő középkori anachronizmus» — mint egyesek 
az antimodernista esküt elnevezték — nemcsak a 
katholikus egyházban található ám, hanem megvan 
az a protestánsoknál is, ahol pedig épen az indivi-
duális biblia-értelmezés a hitnek főforrása. Igy például 
Lübeck, Hannover, Braunschweig, Hessen, Lippe, 
Elzász-Lotharingia, Württemberg leendő pásztorai az 
ordináció előtt aláírásukkal kötelesek felekezetük 
tanait elismerni. Más helyeken ez határozott eskü-
formulával történik. (Lauenburg, a szász nagyherceg-
ség Oldenburg.) Figyelemre méltók azok az esküformák 
és ígéretek is, amelyeket a lipcsei, rostocki, göttingai, 
greifswaldi, bonni, hallei protestáns theologiai fakul-
tásokon megkövetelnek.1 

Úgy is van az rendjén, ha mindenki tiszta búzát 
árul.Meggyőződést ráerőszakolni természetesen senkire 
nem lehet; ha tehát akadna valaki, aki ügy érzi, 
hogy az ő meggyőződése nem egyeztethető meg az 
antimodernista esküben hangsúlyozott tanokkal, joga 
van annak a következmények levonásához, hogy ő 

1 L. ezeket : Mausbach i. m. 53. s. köv. 11. 

az ilyen hitvallást követelő egyház tagjai közé többé 
nem tartozhatik. De itt aztán álljon is meg és ne 
bitangoljon el tiltott területekre, olyan vádaknak 
hangoztatásával, mint amilyeneket az imént említet-
tünk. Utóvégre annyi jogot minden társaság meg-
követelhet magának, hogy tagjai részére bizonyos 
szabályokat írjon elő, amely szabályok be nem tar-
tása a társaság kebeléből való kizárást vonja maga 
után. Már pedig, mikor az egyház ezt a modernista 
tévedések ellen előírt, nyilt, minden kibúvót lehe-
tetlenné tevő hitvallást követeli meg tagjaitól, nem-
csak ezzel a minden társaságot megillető jogával él, 
hanem egyenesen, legközvetlenebbül Alapitója szel-
leme szerint jár el. 

Krisztus ugyanis egyszer feladta apostolainak a 
kérdést, hogy kinek tartják őt az «emberek». Es 
miután meghallgatta a személyéről a nép közt elterjedt 
legkülönbözőbb nézeteket, melyek majd a sírjából 
feltámadt Keresztelő Jánosnak, majd Éliásnak, vagy 
valami másik prófétának tartották Öt, mindezzel nem 
érte be, hanem híveihez ezzel a kérdéssel fordult: 
Hát ti, kinek tartotok engem ? És csak Péternek nyilt 
feleletével elégedett meg: Te vagy Krisztus, az élő 
Isten fia. Napjainkban bizony még változatosabb 
feleleteket hallhatna a Megváltó erre a Caesarea Philippi 
környékén feltett kérdésére és bizonyára ma sem 
volna megelégedve azzal, aminek őt az «emberek» 
tartják, amilyennek őt a «test és vér» kinyilatkoz-
tatja: egy rendkívüli tüneménynek, egy tündöklő 
vallásos genienek, a vallásos érzések typikus meg-
személyesítőjének, a legelső szocialistának, meg mit 
tudom én minek ; hanem újra feladná a nyilt válaszra 
felhívó döntő kérdést: És ti, kinek tartotok engem? 

Ez a kibúvót nem engedő kérdés elhangzott s 
úgy hívjuk, hogy: antimodernista eskü. Az az éles 
felkiáltás, amely végighangzott az egyház ellenségei-
nek berkeiben, mutatta, hogy a pápa legújabb ren-
delkezése épen oda tálát, ahová célozva volt.1 

A «Pascendi» encyklika s a szent officiumnak 
nemsokára (1907. július 3.) ezt követő «Lamentabili» 

1 Ha bizonyos hullámzást katholikus körökben is érez-
hettünk, az csak annak az értelmetlen idegenkedésnek a jele 
volt, amilyennel a beteg gyermek fogadja a doktor keserű 
orvosságát. 
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cimű dekrétuma által tett leleplezés és elitélés ugyanis 
óriási feltűnést keltett, a katholikus körökben jó-
hatású föleszmélést okozott, de nem hozta meg 
mindenben a kívánt eredményt. A modernistákat 
szervezkedésre, fokozottabb propagandára bírta, 
amelynek titkos szálai, a helyi körülmények ismerői 
szerint,1 Olaszországban már a szemináriumokba is 
benyúltak. Voltak ugyan egyesek, akiket a pápai 
szavak nyilt elszakadásra kényszerítettek, de a ren-
delkezések még mindig nem voltak elég hathatósak 
arra, hogy az összes modernistákat nyilt színvallásra 
bírják. Azok jórésze tovább is megmaradt az egyház 
testén titokban rágódó, pusztító kór terjesztőjének. 
Ez ellen a kór ellen való önvédelem szülötte tehát 
az 1910. szept. 1-én megjelent «Sacrorum Antistitum» 
motu proprio s a benne foglalt antimodernista eskü, 
amely azáltal, hogy az eskü letevőivel félre nem 
érthető, határozott szavakkal ítélteti el a moderniz-
mus legfőbb tételeit, mintegy odújukból zavarja ki 
a katholikus hivő báránybőrében pusztítani akaró 
modernista farkasokat.2 

Az antimodernista eskü mibenlétének és az eskü 
keletkezési körülményeinek ezen általános ismertetése 
egymagában a minimumra szállítja le azoknak a 
támadásoknak a jogosságát, melyek az egyházat a 
szabad tudományos kutatás elfojtásáért érték. Amint 
az egész modernizmusnak mentől kevesebb össze-
függése van a modern tudományos kutatás eredmé-
nyeivel,3 hiszen tanai jobbára régi eretnekségek és a 
modern érzelmi világ ellenőrizhetetlen «átéléseinek» 
és «belső tapasztalatainak» stb. keverékei, úgy az az 
ellen a tévedések ellen előírt hitvalló formula sem 
tartalmazhatja a szabad tudományos kutatás kárhoz-
tatását. 

De hogy ezen általános kijelentésünket részle-
tekbe menő vizsgálat tanúságával is megerősítsük, 
sorba fogjuk venni az antimodernista eskü valamennyi 
tételét s amennyire a rendelkezésünkre álló hely 
engedi, bebizonyítani, hogy az antimodernista eskü 
egyetlen egy tétele sem áll ellenkezésben egyetlen 
egy tudományosan bebizonyított igazsággal sem és 

1 Heiner: Die Massregeln Pius X. gegen den Moder-
nizmus 1S10. 56. 1. 

2 Az eskü letételére kötelezve vannak : egyházi javadal-
masok, gyóntatok, prédikálok, katholikus egyetemek és 
szemináriumok tanárai; továbbá az újonnan szentelendő 
papok. 

3 Elég legyen arra a tudománytalan eljárásra utalnunk, 
amellyel előállott a modernistáknak ú. n. «történeti Krisztusa» 
és «ideális Krisztusa». Nem tudományos érvek alapján állít-
ják, hogy a pusztán emberi, történeti Krisztusból a lassú 
evolúció csinálta az ideális Krisztust, az Isten Fiát, hanem 
legjobb esetben is Kant, Schleiermacher, Ritsehl, Harnack 
állításait ismételik minden kritika nélkül ; sokszor azonban 
beérik a modern igazság-ösztönükre, vallási érzékükre, az 
elmúlt idők történetének új lelki átélésére való hivatkozással. 
Érvek helyett az érzelmi világ psychológiai folyamataira 
hivatkozni csak a tudomány kontárainak van joguk. Pedig 
hasonló módszer található a modernisták többi tételeiben is. 

hogy az antimodernista esküben annál kevésbbé 
lehet a szabad tudományos kutatás korlátozását 
látnunk, mert az eskünek valamennyi mondata nem-
csak a dogmatikának tanítása, hanem egyúttal az 
elfogulatlan, szabad kutatásnak eredménye és föl-
tétlen bizonyossággal hirdetett tanítása is. 

Az eskü első része. Az eskü szövegét két részre 
lehet felosztani, amelyek közül az öt pontból álló 
első rész a legfontosabb vallási igazságoknak rövid 
foglalatát adja, majdnem szórói-szóra azokkal a sza-
vakkal, amikkel azokat már a vatikáni zsinat kifejezte, 
amelyeket tehát már eddig is minden katholikus 
embernek föltétlenül el kellett fogadnia. 

1. A legelső pont a legfontosabb kérdésről szól, 
amit e világon csak föl lehet vetni, a kérdések kér-
déséről, amelynek megfejtése szerint alakul az em-
beriség egész földi életének berendezése: Kétségkívül 
bebizonyítható-e Istennek, mint minden létező dolog 
első okának és végcéljának létezése, a teremtett 
világból? That is the cpiestion! —ismételhetjük erről 
teljes joggal Hamlet szavait. 

Az antimodernista eskü első pontja kételyt nem 
tűrő igenlő feleletet kíván a modernista atheizmus-
nak minden tudományos bizonyítást nélkülöző s a 
személyes Isten létét tagadó önkényes előítéletével 
szemben.1 Ezért azonban még nincs jogunk ahhoz 
az Ítélethez, hogy sértés történt a szabad tudomá-
nyos kutatáson. Hiszen szerencsére még nem jutot-
tunk odáig, hogy a személyes Isten létezésének ész-
beli megismerhetősége specifikusan keresztény tanítás 
volna. Amint minden idők népeinél, akik valaha csak 
egy istenhivők voltak, megdönthetetlen igazság gyanánt 
szerepelt ez az állítás, ép úgy napjainkban sem akad-
hat egyetlen keresztény, sőt zsidó vagy mohamedán 
ember sem, aki ebben velünk nem egyezne; de nem 
akad bölcselő sem, aki megoldhatatlan nehézséget 
tudna felhozni a személyes Isten létezése ellen. 

Sőt, ha végigtekintünk az Isten létezését bizonyító 
gyönyörűen összeállított észbeli érveken, amelyek 
fölépítésén századok legkiválóbb alakjai dolgoztak, 
be kell látnunk, hogy a személyes Isten létezése 
föltétlen követelménye az előitéletektől ment tudo-
mányos kutatásnak. Hiszen csak szemügyre kell ven-
nünk e világnak szakadatlan és általános mozgását 
és el kell jutnunk egy mozdulatlan mozgatóhoz 
(motor immobilis). Az okok és okozatok hosszú 
láncsorán csak vissza kell mennünk addig a pontig, 
ahol eljutunk a föltétlenül fölveendő első okig, 
amelynél tovább menni nem lehel. Azokból a meg-
számlálhatatlan esetleges dolgokból, amelyek ezt a 
látható világrendet alkotják, csak le kell vonnunk az 

1 Deum, rerum omnium princípium et finem, naturali 
rationis lumine per ea, quae facta sunt, hoc est per visibilia 
creationis opera, tamquam causam per efTectus, certo cognosci, 
adeoque demonstrari etiam posse, profiteor. — így az eskü 
eredeti szövege, amelyet a továbbiakban is idézni fogunk a 
megfelelő helyeken. 
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önként kínálkozó következtetést, egy sziíkségképeni, 
tehát öröktől fogva létező Lényre; a látható világ 
kicsiny, nagyobb és még nagyobb tökéletességeiből 
egy végtelenül tökéletes Lényre. Es így tovább. 

Mindazok az érvek, amelyekkel Isten létét be-
bizonyítani szoktuk s amelyek bővebb kifejtése e 
helyen nem lehet feladatunk (mint pl. az örökértékű 
alapigazságok létezéséből, az emberi megismerés 
lehetőségéből, az entrópia törvényéből, az élet erede-
téből, a világban tapasztalható rendből, az emberiség 
boldogság utáni vágyából, az erkölcsi törvények föl-
tétlen kötelező erejéből stb. vont érvek), mind ékesen 
szóló védői az antimodernista eskü azon első pont-
jának, amely az Isten létének észbeli bebizonyítha-
tását föltétlen bizonyossággal hirdeti. Mert azok az 
ellenvetések, amiket Wolf, Kant, bischer Kuno, 
Schopenhauer, Strauss, John Stuart Mill, Spencer, 
Caird, Schulte s más bölcselők hoztak föl az isten-
érvek bizonyító ereje ellen, mind kielégítő módon 
megoldhatók s legfeljebb annak tanúi, hogy a tétel 
bizonyítása nem tartozik a legkönnyebbek közé. 
Másrészt azonban az ellenvetésekkel szemben oly erős 
tények állanak, hogy még a nehézségek megoldha-
tatlansága esetén sem volna szabad az említett érvek-
nek egy személyes Isten létezését bizonyító föltétlen 
erejét elejtenünk. 

E világnak minden tekintetben megnyilatkozó 
korlátozottsága u. i. önmagából meg nem magyaráz-
ható. Sein a materialisztikus, se a pantheisztikus 
világnézet nem képes ennek a világfolyamatnak, főleg 
pedig az emberi életnek kielégítő kezdetet és méltó 
célt megjelölni. Mert, hogy sem a materializmus vég-
telen sok atomjának kezdet és végnélküli zűrzavaros 
forgása és alakulása, sem a pantheisztikus univerzum-
nak örökös fejlődése nem kielégítő magyarázat a 
létnek előttünk meredező nagy kérdéseire, abban 
talán nem lesz nehéz egyetértenünk. Az elfogulatlan, 
szabad kutatás, amely a világfolyamatnak tényleg 
okát is akarja adni és nem elégszik meg még nagyobb 
rejtélyek föladásával vagy pedig a megoldásnak a 
ködös távolba való kitolásával, a monizmust elveti 
és megkövetel egy e világtól különálló, minden tekin-
tetben végtelen Lényt, azaz megkövetel egy helyes 
értelemben vett dualizmust! Mert különben a világ 
egy nagy kérdőjel felelet nélkül, örökös mozgás cél 
nélkül, talány jelentés nélkül, zűrzavar harmónia 
nélkül. Az az egyház tehát, amely az ész követelése1 

előtt meghajolva, egy személyes Isten létezését hirdeti 
és annak elismerését megkívánja, mégis csak tudo-
mányosabban jár el, mint az a modernizmus, amely 

1 A világhírű természettudós, Lord Kelvin (William 
Thomson) a következő szavakkal tett szép vallomást erről a 
hitéről a «The Nineteenth Century» 1903. júniusi füzetében : 
«Do not afraid of being freethinkers ! If you Iliink strougly 
enough, you will be forced by science to the belief in God) 
which is the foundation of all religion. Jou will find science 
not antagonistic but helsful to religion !» 

semmi érzékentúlesőről, ennélfogva Istenről tudni 
nem akar és az egész vallásos életet ködös fantázia 
és a sokszor hatalmunkon kívül eső érzelmi világra 
vezeti vissza. 

2. Az istenérvek ellen fölmerült sok ellenvetés 
jele annak, hogy az észnek Istenhez vezető űtján oly 
akadályok emelkednek, amelyekben nagy gondolkozó 
elmék is megbotlottak, nemhogy az emberiség nagy 
tömege megbirkózhatnék velük. Ezért volt erkölcsileg 
szükséges magának Istennek közbelépte az emberek-
hez intézett kinyilatkoztatás által, hogy amit az em-
berek kitünőbbjei nagy észmunka árán megismer-
hettek, arról valamennyi ember és pedig föltétlen 
bizonyossággal tudomást szerezhessen. Ennek a ki-
nyilatkoztatásnak külső ismertetőjeleiről szól az anti-
modernista eskü második pontja, mikor a keresztény 
vallás isteni eredetének legbiztosabb jeléül minden 
korban, tehát napjainkban is a csodákat és a jöven-
döléseket tekinti.1 

Ezzel ismét előttünk áll egy napjainkban sokat 
vitatott tétel: a csodák és jövendölések lehetősége. 
Természetesnek találjuk, hogy abban a világnézetben, 
amely személyes Isten létezését elismerni nem haj-
landó, a kinyilatkoztatás ezen ismertetőjeleinek sem 
jut hely. Ennek a tábornak harcosai igyekeznek is 
tagadó álláspontjukat Isten változhatatlanságával 
(Strauss), a javítást nem tűrő teremtés tökéletessé-
gével (Wolf), a természetnek még ismeretlen erőivel 
(Spinosa), a fizikai törvények változást kizáró állandó-
ságával stb. megokolni; vagy legjobb esetben, lia a 
csodák lehetőségének merev tagadásától tartózkod-
nak is, annál hangosabbak annak hangoztatásában, 
hogy soha a jelen pillanatig csoda megtörténtét be-
bizonyítani nem lehetett (Hume, Renan). A fölemlí-
tett nézetek hivei mind azzal áltatják magukat, hogy 
álláspontjukkal csak az előítéletektől mentes tudo-
mányos kutatás eredményének hódolnak. Pedig 
mennyire nem ment ez az álláspont az elfogultságtól, 
legjobban szembetűnik egyik főképviselőjének, Voltai-
renek, nyilatkozatából. 0 állította u. is., hogy ha szeme-
láttára Páris legfőbb terén föltámadna egy halott és 
ha kétezren látnák is azt, ő kiszúrná a szemét, de 
nem hinne. Tehát nem a csoda lehetetlenségében van 
a nehézség, hanem a csodáknak valamelyik isteni 
küldött és az általa hirdetett tanok isteni eredete mel-
lett tanúskodó bizonyítóerejében. Tóth Tihamér. 

A mi katholicizmusunk- (n.) 
2. Gyakorlati katholicizmus és felekezetieskedés. 

A gyakorlati katholicizmus gondolata és a felekeze-
tieskedés kérdése két világnézet harcát jelenti. 

1 Externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, 
inprimisque miracula et prophetias admitto et agnosco tam-
quam signa certissima divinitus ortae christianae religionis, 
eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam 
huius temporis intelligentiae esse maxime accommodata. 
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Az első nem más, mint az élni és dolgozni akaró 
katholicizmusnak programmja, mely programm a 
templomba szorult és szorított katholicizmust ki 
akarja vinni a szabad levegőre, az életbe, mely a 
lélek vallásos érzései mellett az élet, a munka szo-
ciális, gazdasági értékeire van alapozva és tételeiben a 
katholicizmus megújhodását, annak életképességét, 
erejét és nem utolsó helyen, társadalmi és gazdasági 
berendezkedését akarja biztosítani. Ezzel szemben 
mások az ezen programmhoz kötött és a belőle 
folyó társadalmi akciókat érdekek, személyes érdekek 
harcává, klerikalizmussá, felekezetieskedéssé szeretnék 
összezsugorítani. 

A katholicizmusnak ez a programmja és ennek 
a programmnak a megvalósítása képezi a napjaink-
ban folyó és lefolytatott vallási harcoknak gerincét. 

A szabadkőműves törekvéseknek első stációja,' 
a további, magasabb szabadkőműves társadalom-
tudományi operációknak conditio sine qua non-ja, 
hogy a vallást és a társadalmat, a hívőt és az em-
bert külön válassza egymástól. Maradjon a vallás 
a templomokban, hisz' jó vastag falaik vannak ; de 
ha egyszer az ember túl tette a lábát a templom 
küszöbén, omoljanak le a vallásfelekezetek korlát-
jai és azontúl ne legyen az ember csak ember és 
semmivel több. Mert különben lehetetlen a társa-
dalmi együttműködés: már pedig az ember többet 
van kiinn a társadalomban, mint benn a templom-
ban. És a szabadkőműves kátéknak ez az alapdog-
mája a liberális katholicizmusnak is egyik axiomati-
kus tétele és sajnálatosan megfészkelte magát az 
alsóbb katholikus néprétegek felfogásában is, hol 
különösen a más vallásuaktól is sűrűbben lakott 
vidéken és a velük való gyakrabbi érintkezésben 
szálló igeként hallhatja az ember: A pap legyen a 
templomban pap, — ügy az ember is legyén a temp-
lomban katholikus. 

A vallás psychologiája azonban, mely a szabad-
kőműves társadalomtudomány princípiumainál sok-
kal biztosabb alapokra van fektetve, kizárja és a 
legegyszerűbb psychikai momentumokra támasz-
kodva, a legegyszerűbb fogalmi meghatározásokból 
kiindulva, lehetetlennek tartja, hogy a vallásos élet 
a templomi élet, az egyházi funkciók és ájtatossági 
gyakorlatok szűkös keretei közé szoríttassék. Mert 
a templomi élet, mely alatt én nem a hivő passzivi-
tását, hanem annak aktiv megnyilatkozásait értem, 
a vallásos életnek csak egy része, a centruma, de a 
vallásos élet complexumát nem öleli fel. Ezzel ellen-
tétben a vallásos élet magában foglalja a templomi 
életet is. A vallásos érzés nincs és nem is lehet 
helyhez kötve ; az az ember szívének, lelkének 
spontán és független megnyilatkozása. A vallásos 
élet egyenlő az ember öntudatos, a vallás directivái 
szerint berendezett és végigélt egész életével. Minden 
distinctio és minden megszorítás nélkül. Vallást nem 
érintő, annyira közömbös emberi akció nem létez-

hetik, mely valami viszonyba nem volna hozható a 
vallással és a vallásból folyó természetes és termé-
szetfölötti célokkal. Ez a viszony közeli a templomi 
életben, legtávolabbi a mindennapi élet phisikai 
tényeiben. 

Igaz, hogy a vallásos élet nem a templomokban 
és nem a templomokkal kezdődött, de a templomi 
élet az ember vallásos életére mégis óriási, emberi-
leg megbecsülhetetlen kihatással van. A templomok-
ban, bármely vallás templomaiban a hivek impul-
sust, erőt, mi, a katholikus egyház gyermekei, az 
isteni kegyelmek kincseit nyerjük, hogy a templo-
mon kivül is azok maradjunk, akik a templomban 
voltunk, hogy a kegyelmek vastag pénzét a minden-
napi, a gyakorlati élet ezer alakulásaiban, az egyéni 
szükségletek szerint, apróra váltsuk. De hogy a temp-
lomi élet perceiben, félóráiban merüljön ki a vallás 
és a vallásosság minden ereje, az lehet szabadkőmű-
ves célzatosság, de nem objektiv álláspont. 

Minden vallási rendszer az ember egész életét 
akarja lekötni. Nem ismerek olyan vallást, felekezeti 
árnyalatot, mely tisztán a templomokra szorítkoznék, 
de ismerek többet, mely a templommal keveset, 
mondhatnám, semmit sem törődik, de e helyett rá-
fekszik a hivek gyakorlati, társadalmi és gazdasági 
életére. Ilyen pl. a zsidó vallás és a protestáns fele-
kezetek. Merem állítani, hogy úgy a zsidóknál, mint 
a protestánsoknál, de különösen az utóbbiaknál, a 
benső, a templomi élet olyan sovány és különösen 
napjainkban annyira gyönge, hogy vallást, illetve 
felekezetet fenntartó ereje alig van. Összehasonlítva 
a katholikus templomi élettel, semmivé törpül. És 
mégis! Van a zsidóságban, van a protestánsokban 
annyi szívósság, annyi összetartás, a gyakorlati élet-
ben gyökeredző erő és az ennek kihasználásához 
szükséges érzék, hogy ebben bennünket messze felül-
múlnak. 

A zsidó, akár orthodox, akár neolog, de mindig 
összetart. A modern, a «magyar» zsidó nem eszik 
maceszt, nem jár a templomba, nem hord pájeszt, 
sonkát a gojnál is jobban szereti, de azért a Galí-
ciából ideszakadt kaftános, foghagymás kazárt a 
szivére öleli, karonfogva cipeli végig az Andrássy-
úton, pénzzel tömi meg a zsebét, csak azért, — mert 
zsidó. 

A protestánsok összetartása, a gyakorlati életnek 
felekezeti érdekekből történt kihasználása, ha nem 
oly szembetűnő, mint a zsidóságé; de kisebb vidéki 
perifériákon mégis, számukhoz mérten, nagyon erős. 
Sok esetben érthetetlen praepotentiájukat előnyösen 
tudják a maguk javára kihasználni. Megüresedik 
valami állás. Akad mindig egy tönkrement egzisz-
tencia. Betöltik vele, csak lutheránus legyen. Ha 
nincs hely, szorítanak neki, de elpusztulni nem en-
gedik. Megbecsülik egymást, egymás erejét. 

De próbálja meg ezt katholikus. Mindjárt meg-
lesz a hű-hó : klerikalizmus és felekezetieskedés. 
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Pedig a katholikus vallás is, én azt hiszem, min-
den más vallásnál nyomatékosabban, a maga prin-
cípiumainak, a templomi élet, az egyházi kegyszerek 
és ájtatosságok folyamányaként, a gyakorlati élet 
megnemesítését, annak a katholikus elvek szerint 
való berendezését és a katholicizmusnak megerősö-
dését célozza. Mert a katholikus vallás nem elmélet, 
nem philosophiairendszer, hanem a Krisztusban 
megtestesült, az a nagyszerűen átélt, átszenvedett élet. 
Krisztus dolgozott. Dolgozott úgy, amint tanított. 
A katholicizmusnak is dolgoznia kell, mert a munka 
evangéliumát hirdeti. A katholikus vallás «caritas»-a 
is, csak úgy mint a szabadkőműves «humanitas», 
élni akar. És az élethez joga van. 

Itt van a katholicizmus Achilles-sarka. Nem tud 
és nem akar a gyakorlati életben érvényesülni, nem 
akarja azt a maga előnyére kihasználni. Meg akar 
elégedni a templommal és nem gondolja meg, hogy 
elveszik tőle a templomát is, ha nem vigyáz. 

Ebben van a magyar katholicizmus baja is. Nem 
mondom ezzel távolról sem azt, hogy a magyar 
katholicizmus templomi élete nem hagy semmi 
kívánni valót maga után. Sőt meg vagyok győződve 
róla, hogy épen a templomi élet gyöngesége, a 
modern élet vajúdásait, katasztrófáit átélt katholikus 
lelkek vallási közönye oka a dolgozó, a gyakorlati 
katholicizmus tespedésének. De mégis! Néha a val-
lásukban erős, meggyőződéses katholikusok is félnek, 
nem mernek, nem akarnak a cselekvés terére lépni. 
Ez meg igen nagy baj. 

Itt van a szervezkedés ügye. (Bocsánat, hogy oly 
sűrűn, az unalomig hivatkozom rá, de annyira fon-
tosnak tartom.) Kézenfekvő dolog, hogy az egyesü-
lésben, a szervezkedésben van erő és hogy ennek a 
szervezkedésnek külsőképen, demonstrative kell tör-
ténnie. Szervezkednünk kell, mert sokan ellenünk 
szervezkedtek, és hogy készületlenül ne találjanak 
bennünket. Ha ő nekik, vallástalanoknak, szabad 
páholyokban egyesülniök, miért ne szabadjon nekünk 
védelmi kényszerűségekből népszövetségekben tömö-
rülnünk. Nem. Mindjárt «felekezetieskedés»-sel ordít-
ják tele az országot. És igen sok katholikus?! Nem, 
ő nem iratkozik be, hiába kapacitálod, mert ő — 
és ezt nagyképűsködve szokta hangoztatni, — a 
felekezeti békének a hive, ő nem «felekezetieskedik». 
Szegény. Jeges borogatást a fejére. Az ilyennek van 
aztán fogalma a felekezeti békéről. 

A bosszantásig közönyös és cinikus a magyar 
katholicizmus a sajtó dolgában. Tudjuk, hogy a zsidó 
és a szabadkőműves sajtó mennyire ellenünk van ; 
mindent ellenünk uszít. Piszkít, legyaláz, ha csak teheti. 
És az a sok százezer intelligens katholikus mégis ezt 
a sajtót támogatja és veszni hagyja azt a szegény, kicsi 
lélegzetű, szüntelen levegő után kapkodó katholikus 
sajtót. Mert ő csak a templomban katholikus. Ő neki 
újság, újság és semmi más. Különben is valamirevaló 
katholikus újságunk nincs. Mit járasson akkor? 

— Dehogy nincs, jó Uram, csak nézzen szét egy 
kissé. Ha meg nincs, lia az a lap gyönge, akkor 
szégyelje magát, mert maga az oka. Ha nem járatja, 
akkor miből éljen. Ha nincs, legyen rajta, hogy 
legyen. 

És még valamit. 0 neki «papi» újság nem kell; 
azt megehetik a néppárttal a papok. 

— Mondja, Uram, mióta zsidó és szabadkőmű-
ves maga? 

— É n ? Nem vagyok és nem voltam soha; ki-
kérem magamnak. 

Hagyja csak, kérem. Miért hordatja akkor azt 
a kifejezetten zsidó és szabadkőműves lapot? 

Hordatom, mert tetszik. Különben ha zsidó 
és szabadkőműves lap is, én kiszedem abból a nekem 
valót, a nekem tetszőt, a többit meg elküldöm a 
piactéri brindzás kofának. Ért i? 

— Helyes. De ugyanezt megteheti az «Alkot-
mány»-nyal is. Mondja csak, miért mondja azt maga 
«papi» újságnak ? 

— Mert mindig kilóg belőle a lóláb, és egyéb-
ként is pap ember szerkeszti. 

— Ugyan, ne mondja. Meg tudná nevezni maga 
azt a lólábat? 

— Hogyne; hát felekezetieskedik, mindig szidja 
a zsidót. 

— Ilm, mondja csak, tudja maga, mi az fele-
kezetieskedés ? Meg tudná azt maga rövidesen hatá-
rozni ? 

— Izé. . . hát persze, hogy t u d o m . . . Izé, ha 
valaki öklömnyi népszövetségi kereszteket hord a 
mellén, h a . . . a másfelekezetüek rovására katholikus 
bankokat alapít, lia az egész világot a jezsuitizmus 
és a klerikalizmus javára szeretné monopolizálni, 
és . . . és . . . ami az egészben a legizléstelenebb (hor-
ribile dictu!), lia valaki folyton és minden ok nél-
kül (?!) a zsidókat piszkálja. . . Úgy, amint azt a 
katholikus lapok teszik... 

— Nagyszerűen érti. Maga, Uram, a legédesebb, 
a legennivalóbb delhii tor és filosemita. Hanem 
mondja meg nekem őszintén, olvasott már maga 
katholikus lapot, pl. az «Alkotmány»-t ? 

— Nem. De azért tudom, hogy miket szokott 
művelni. Nagyszerűen érti a szerkesztője. 

— Ugyan. Hát papi embernek nem szabad 
már egyáltalán érvényesülnie, ha van ereje hozzá ? 
Olyan nagy baj az, ha katholikus ügyeket papi em-
ber vezet? 

Erre már nem válaszol, de katholikus lapot 
még sem járat. Ilyen szórói-szóra a magyar katho-
likus sajtó ügye. 

Ilyen erőtlenek, koravének katholikus akcióink 
mind. A szorosan vett karitativ intézményektől fel 
az egymás társadalmi, anyagi felsegítését célzó, a 
legújabb gazdasági alakulások nyomán megindított 
tömeg-mozgalmakig. Hol a katholikus gyermek- és 
szegényügy s mindaz, ami a kath. szegényügy fogai-
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mába szorítható volna? Hol a megérzés, az az egy-
máshoz simulás, melynek már ösztönösen is meg 
kellene nyilvánulnia, hogy vér a vérét nem bántja, 
nem hagyja pusztulni? Sehol. Mert mi, katholiku-
sok, tudunk marakodni, egymás erejét, vérét, ha 
lehelne, az utolsó csöppig kiszopni, de egymást 
igazán megbecsülni, szeretni nem. 

A szövetkezés gondolata megszülte a fogyasztási 
és hitelszövetkezeteket, hogy többet ne említsek. 
Hol vannak azok? Alig egy néhány prosperál. 
A többit megölte a katholikus közöny. Pedig nagyon 
elkellettek volna. 

így vagyunk mindennel. Mindenen ott ül az örök 
átok: az ellenség vádja, hogy felekezetieskedünk és a 
magunk oktondisága, gyávasága, hogy felülünk neki. 

Mert a magunk megbecsülése, érdekeink biztosí-
tása és vallásunk megvédése nem lehet felekezeties-
kedés. Ez nemcsak jogunk, de kötelességünk is. 

Mi a felekezetieskedés alatt inkább felekezeti 
gyűlöletet értünk. De mi ezt nem ismerjük és nem 
akarjuk ismerni. Ne fájjon e miatt elleneink feje. 
Ettől megóv bennünket egyrészt prudentiánk, más-
részt az Úr Jézustól kapott kettős talizmán : a fele-
baráti és az elleneink iránti szeretet. De ha a fele-
kezetieskedés fogalmát oda magyarázzák, hogy vele 
gyakorlati katholicizmust és a katholikus vallást 
meggyalázzák, ha a gyakorlati katholicizmust a fele-
kezetieskedéssel azonosnak veszik, akkor a válaszunk 
arra az, hogy adjon Isten minél több ilyen feleke-
zetieskedést, és rajta leszünk, hogy legyen is ilyen 
felekezetieskedés. 

Akkor a felekezetieskedés vádja csak fogcsikor-
gatás, mi meg már nagyon megszoktuk a fogcsikor-
gatást. Jenei Béla. 

Jlz őskeresztények foglalkozásai Nagy Con-
stantin előtt. (xviii.) 

A vértanúk között sok keresztény katona volt. 
Symphorosa azt mondja : Vir meus Getulius, cum 
fratre suo Amantio, tribuni tui cum essent, pro 
Christi nomine passi sunt diversa supplicia (RAM 
71). Victort rábeszélik, hogy a szokásos katonai 
stipendiumokról le ne mondjon, de ő azt feleli, hogy 
Krisztus gyalázatával el nem fogadhatja (RAM 334). 
Tarachus talán azok közül való, akikről Eusebius 
mondja, hogy Diocletianus alatt visszavonultak a 
magánéletbe, mert katonának vallja magát, kinek 
mint katonának Victor volt a neve, de hozzáteszi, 
hogy mivel keresztény, lemondott a katonaságról 
(RAM 452). Ferreolus is ebbe a csoportba tartozik, 
mert azt mondja, hogy ameddig vallása sérelme 
nélkül tehette, katonáskodott, de nem szándéka a 
keresztények ellen katonáskodni, hanem csak a 
bűnösök ellen (RAM 490). Theodorus katonaujonc 
volt és vértanú lett nyssai szent Gergely beszéde 
szerint (RAM 508). Gordius centurio volt és Basilios 

beszéde szerint védte, hogy a katonák üdvösségében 
bizni lehet, hiszen a kafarnaumi centurio oly szépen 
vallotta meg Krisztus istenségét (RAM 534. 537). 
Julius vértanú büszkén mondja, hogy 2(5 (más kézirat 
szerint 27) évig volt katona, hét háborúban vett 
részt, bűn vagy veszekedés miatt nem volt rá panasz, 
senki mögött nem maradt és hibát nem lehet ráfogni 
(RAM 569; ujabban is kiadták: Anal. Bolland. 10. 
1891. 50 k). Katonák voltak Marcianus és Nicander 
(RAM 571). A 40 sebastei vértanú szintén katona 
volt (RAM 546); de azóta újabb szövegek is kerültek 
napfényre, sőt a 40 vértanú végrendeletét is megtalálta 
Bonwetsch, ámbár ebben nincsen szó a vértanúk 
katona-voltáról; ezen ujabb szövegek: GAM (166 k. 
171 k.). Pudens miles optio Perpetua és társai iránt 
oly jóindulatot tanúsít, hogy biztosnak kell vennünk 
megtérését (Passió s. Perpetuae etc. GAM 75. 86. 92. 
93). Az Aktákban is van arra nyomunk, hogy a 
keresztények a katonaságért imádkoztak. Így Achatius 
az ő disputatiójában, mely fölmentésével végződött, 
mondja : assidua enim nobis est pro eo (császárért) 
ac jugis orat io. . . deinde pro salute militum. Különben 
ezt a keresztény írókból is tudjuk: Tertull. Apol. 30; 
Cyprianus, ad Demetr. 20; Arnob. Adv. Nat. IV, 36. 
Ha hozzávesszük, hogy a keresztényeknek — mint 
láttuk — igen kedves hasonlata volt a keresztény 
életnek a militia Christi képében való feltüntetése, 
nem kételkedhetünk benne, hogy a kereszténység 
általában nem volt katonaellenes. 

De amint a ker. irók közül egyik-másik, úgy az 
Akták egyike-másika is határozottan katonaellenes. így 
Maximilianus azért lett vértanú, mert az ujoncozásnál 
megtagadta a katonai szolgálatot s a bíró előtt is 
azt felelte: Mihi non licet militare, quia Christianus 
sum (RAM 340). Hasonlóan viselkedett Marcellus 
centurio legionis Trojanae, aki katonai övét eldobta 
és a hatóság előtt ezt így indokolta: Non enim 
decebat Christianum hominem molestiis saecularibus 
militare, qui Christo Domino miiitat (RAM 344). 
Az ő viselkedésének folyománya volt, hogy Cassianus, 
a hatóság katonai irnoka (agenti vices Praefectorum 
praetorio militaris exceptor) szintén eldobta jegyző-
könyvét és tollát (graphium et codicem) és hasonló-
képen vértanú lelt (RAM 345; hasonlót tett Genesius 
is, aki mint katonaujonc szintén hatósági irnok 
volt: RAM 560). Ha figyelembe vesszük, hogy Maxi-
milianus esete Thebeste-ben (Numidia), Marcellusé 
és Cassianusé Tingisben (Mauretania), vagyis mindkét 
eset Afrikában történt, aligha csalódunk, ha a heves 
afrikai vér mellett ezeket az eseteket Tertullianus 
befolyásának tulajonitjuk. Maximilianus szavai hatá-
rozottan Tertullianusra emlékeztetnek: Non accipio 
signaculum saeculi ; et si signaveris, rumpo illud, 
quia nihil valeo (valet?). Ego Christianus sum, non 
licet nihi plumbum collo portare (ez viszont Ter-
tullianusra vet világosságot) post signum salutare 
Domini mei Jesu Christi . . . 
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Eddig csak a Ruinart és Gebhardt által kiadott 
vértanúi aktákat vettük figyelembe, dc egyéb források 
is tudnak katonákról. Ha a föntebb említett akták 
egyik-másikához, valamint a még említendőkhöz az 
egész szöveg eredetisége tekintetében szó fér is, a 
száraz tények többé-kevésbbé mégis elfogadhatók s 
átlag csak a részletes kidolgozás ellen emelhetők 
kifogások. 

Nereus és Achilleus Damasus pápa fölirata 
szerint katonák voltak: militiae noraen dederant . . . 
conversi fugiunt, ducis impia castra relinquunt 
(AP I. 171 ; az akták az V—VI. századból valók és 
történeti szempontból kevéssé hasznavehetők ; új 
kiadást adott Achelis, Texte und Untersuch. 11, 2. 
1893; EAL 565 k.). Polyeuktes vértanú katona volt 
és Decius alatt szenvedett (aktáit Metaphrastes, a 
bollandisták egy szövege és egy Aubé által 1882-ben 
kiadott IV. vagy V. századbeli homilia képviselik; 
AP II. 433 k. 507 k.). A bollandisták újabban ki-
adták Typasius veteranusnak (Anal. Boll. 9. 1890. 
116 k.), valamint Dasius (Dacius) axiopolisi (Moesia) 
katonának aktáit, akit társai a Saturnalia királyának 
választottak meg, de aki ezt a nyers pogány ünne-
pélyt végigjátszani nem akarta (Anal. Boll. 16. 1897. 
5 k. ; a voltaképeni kiadó Cumont; az akta VÏI. 
századbeli). 

A 345-ben meghalt Pachomius, aki Tabennisiben 
a szerzetesélet megalapítója volt, eredetileg szintén 
katona volt és ker. katonák jósága tette kereszténnyé 
(görög életrajza szerint). Az Acta Archelai, mely 
még korunk végén Íratott, bevezetésében elmondja, 
hogy carräi Marcellus sok katonafoglyot kiváltott, 
ami aztán sok katonát megtérített, sőt egyesek a 
katonaságot is otthagyták (HMA II. 49). Sergius és 
Bacchus a IV. század elején a császári palotaőrség 
elöljárói voltak és mint ilyenek szenvedtek vértanú-
ságot (Acta SS. Oct. III. 833 k.; egy rövidebb és 
hitelreméltóbb görög szöveg: Anal. Boll. 14. 1895. 
373 k.; BAL II. 640). A hires Sebastianusnak, aki 
állítólag a praetorianusok tisztje volt (princeps 
primae cohortis), aktái igen kétes értékűek; neve 
előfordul XIII. kai. Feb. a 354. év chronographusának 
Depositio martyrum c. részében, de állásának meg-
jelölése nélkül (AP. III. 307 k.; IV, 133; EAL 555). 

Hasonlóan hasznavehetetlennek látszik a thébai 
legio vértanúságának története, ámbár hátterében 
bizonyosan az áll, hogy sok ker. katonavértanúság 
fordult elő (AP IV, 27 k.; V, 345 k.; EAL 560). 
Allard még több katonát említ: Romanus (AP IV, 
306), Nabor és Felix (u. o. 431), Gavinus (IV, 433), 
Fabius (IV, 451), Acacius (V, 37), Severinus, Eudoxus, 
Agape stb. (V, 316). Egy helyen így ír : «Lehetetlen 
statisztikát adni a ker. katonákról; de ennek dacára 
a III. században a légiók legnagyobb részében talá-
lunk keresztényeket. Afrikában Tertullianus idejében 
sokan vannak a Numidiában helyőrségen levő III. 
Augusta - légióban. Vannak Egyptomban is, ahol a 

II. Trajana tart helyőrséget, Armeniában a XII. Ful-
minataban, Rómában a praetorianus csapatokban. 
Egy Albanoban fölfedezett kis katakomba ker. kato-
nákat rejtett a II. Parthicából, melyet Sept. Severus 
állított föl, valamint hozzátartozóikat. Keresztényeket 
találunk a III. század vége felé a VII. Geminában, 
Hispaniában stb.» (AP II, 279). Más helyen: «Prae-
torianus keresztények fölirataival találkozunk a kata-
kombákban, kivált azokban, melyek szomszédosak 
táborukkal, a porta Tiburtina és Nomentana között. 
De Rossi azt gondolja, hogy a szent Nikomedes 
katakombájának közelében levő hypogeum praeto-
rianus keresztények temetkezési helyéül szolgált» 
(u. o. IV. 4—5.). De Rossi az appiai uton, Praetexta-
tus katakombájában talált egy sarkophagot, mely a 
halott képét is mutatja laticlaviummal, tehát tribu-
nus laticlavius volt; ez megfelelne Quirinus martyr-
nak, aki Hadrianus alatt szenvedett és akinek temet-
kezési helyét a késői és kevés hitelű akták itt jelölik 
meg (Acta SS. Maj. I. 371 k.; AP I. 213 k.). 

Proxenes siriratát 217-ből fönnebb adtuk. Benne 
az a részlet : ordinato a divo Commodo in castrense, 
valamiféle katonai hivatalra látszik mutatni. Egy 
legújabb föliratos fölfedezés szintén adattal szolgál. 
Ez Eugeniusnak, a lykaoniai Laodicea (Laodicea 
Combusta) püspökének sírfölirata 338—40-ből, de 
amelynek egyes adatai 310 elé nyúlnak vissza. Meg-
tudjuk belőle, hogy eleinte a katonai pályán műkö-
dött Pisidia kormányzójának oldala mellett s C. 
Nestorianus római senator leányát vette nőül; Maxi-
min us Daja alatt hitvalló volt, utóbb pedig 25 éven 
át püspök, végül remete. A síriratnak egy része azt 
mondja, hogy Maximinus megparancsolta a keresz-
tényeknek az áldozatok bemutatását és megtiltotta a 
katonaság elhagyását (pj Ó7Ta[X]Ááaa£aö'ai xrjç axpaxei[a]ç 
(a szöveg megtalálható : Calder, Expositor 1908, 
389—419; 1909, 307—322; Ramsay u. o. 1908, 
546—557; Preuschen, Kürzere Texte zur Gesch. der 
alten Kirche 149; én csak Jalabert nyomán ismerem: 
Diet, de la Foi cath. 1439). Zubriczky Aladár dr. 

A legújabb német irodalmi harc. <m.) 

Az ügynek azonban komoly folytatása is volt. 
Azonkívül, hogy június 15-ig 25-nél több párbajt 
vívtak a «Glaube und Heimat» miatt, már-már odáig 
jutott a dolog, hogy a bíróságnak kellett volna el-
döntenie, hogy Schönherr plagiator-e vagy sem. 
A luzerni «Vaterland» t. i. már március 28-án hívta 
föl a költőt, hogy nyilatkozzék, de ő ezt nem tette. 
A dolgok ilyetén fejlődése után azonban nem lehe-
tett már az előkelő hallgatás fátyola mögé bújni. 
Amint P. Schmidt előadásáról tudomást szerzett, április 
13-án a «Neues Wiener Journal»-ban megszólalt, de 
tagadja, hogy Handel-Mazzettitől átvett volna vala-
mit, sőt magát a bárónőt szólította föl, hogy mondja 
meg, talál-e hasonlóságot az ő és a saját művei között. 
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Schönherr úgy látszik nem ismerte még P. Schmidt 
előadásának hiteles szövegét s nem tudott Handel-
Mazzetti leveléről sem, melyet P. Schmidt fölolvasott, 
különben nem kockáztatta volna eme fölhívást. 
E levélnek még komoly következményei voltak. 
Miután Schönherr a «Berliner Tageblatt» és a «Zeit» 
húsvéti számában még egyszer utalt P. Schmidt elő-
adására, elérkezettnek vélte az időt, hogy Liebével 
és a bárónel is leszámoljon. Április 19-én a «Neues 
Wiener Journal»-ban hevesen támadta meg Liebét 
«Plagiatschwindel)) cimű cikkében. Többek között 
pontatlansággal is vádolta, mert Liebe néhol nem 
egészen pontosan idézte Handel - Mazzettit. I)e 
szinte nevetséges e pontatlanságról beszélni, mert 
valamennyi idézeti eltérés csak ragozási téren mozog, 
így megrója Schönherr Liebét, mert Handel-Mazzet-
tiből így idézett: «...haben nie keine Muetter kennt», 
holott tényleg így van: «....hat nie keine Muetter 
kennt». Természetesen nem kerülték ki Schönberr 
figyelmét Liebenek azon idézetei sem, melyekről 
már fönnebb megemlítettük, hogy nem lehet átvéte-
leknek tekinteni. Schönherrnek ezen cikke azonban 
még barátai körében sem talált nagy visszhangra. 

Április 25-én több lapban egy kis közlemény 
jelent meg a napihírek között, hogy a szerkesztőség 
tudomása szerint Schönherr P. Schmidt és Handel-
Mazzetti bárónő ellen becsületsértés címén pert indít. 
Hogy a bárónő személyét is bele lehetett sodorni e 
kellemetlen incidensbe, az a levél okozta, melyet a 
bárónő P. Schmidtnek írt s amelyet ez előadásán 
elég meggondolatlanul fölolvasott. A bárónő azt írja 
benne, hogy nagyon jól ismeri azon helyeket, melye-
ket Schönherr tőle átvett, de azért még sem tartja őt 
«plagiátornak», mert a saját regényeiben a szülőföld 
problémája csak említve van, míg Schönherr ezt 
leszi cselekménye főrugójának. De azért hozzáteszi a 
bárónő, hogy oly nagy költőnek, mint Schönherrnek, 
mégsem szabadott volna annyira ragaszkodnia min-
tájához. 

Ezt a levelet a bárónő nem a nyilvánosságnak 
szánta, mert ez esetben jobban ügyelt volna szavaira. 
Mikor azonban P. Schmidt fölolvasott egy részletel 
belőle, ezen meggondolatlan tett miatt szükségesnek 
látta személyét az egész vitából kivonni. Evégből 
levelet írt Rodenbergnek, a «Deutsche Rundschau» 
szerkesztőjének, melyben kijelenti, hogy ő a vitába 
sohasem akart belekeveredni, elismeri Sehönherr 
költői tehetségét s nem nevezte őt sohasem plagiator-
nak. Ezt a levelet Sehönherr elégtételnek vette s a 
becsületsértési per is elmaradt. De nem lehetett meg 
anélkül, hogy egy ujabb nyilatkozatban kicsinylőleg 
ne támadja meg Handel-Mazzettit és regényeit: 
« . . . Handel-Mazzetti hat zwei (?) Romane geschrieben, 
die von Liebe mit stärkstem hysterischen Einschlage 
förmlich übertriefen. Ein Weib! Zwischen uns . . . 
liegt eine Welt!» 

Ez nem lovagias eljárás, nem tárgyilagos cáfolata 

a fölmerült vádaknak, hanem egy önérzetében és 
becsületében megtámadott embernek a végsőig menő 
védekezése, mely a küzdelem hevében már nem 
nézi a szavakat, a módot, mely ilyenkor már csak 
sérteni tud. Schönherrnek ezen bírálata Handel-
Mazzetti műveiről kínos föltűnést keltett, mert egy 
ma már mindenkitől elismert nagy írót személyes-
kedve kicsinyelni, barát és ellenfél előtt ildomtalan-
ságnak látszott. Ugyanezen cikkében Sehönherr végleg 
el akarta magától távolítani a bárónővel való «szel-
lemi rokonságnak» gyanúját s azért megnevezi for-
rását: Lösche történetírónak egy művét, melyből 
néhány szemelvényt s idézetet Liebe módjára össze-
hasonlít saját müvével. Ugyancsak megjegyzi, hogy 
«vad lovas»-át nem Herliberg mintájára alkotta meg, 
hanem II. Ferdinánd tragikus alakját akarta benne 
megtestesíteni. 

Schönherrnek ez a magyarázata egyszerűen 
nevetséges. Amit Lösche könyvéből idéz, egyáltalán 
nem hasonlít művének megfelelő szakaszaihoz, még 
annyira sem, mint Liebenek legkevésbbé sikerült pár-
huzamos idézetei. Hogy a történeti hátteret tanul-
mányozta Löscheből, az meglehet, de akkor épúgy 
fölhozhatott volna egy tetszésszerinti más művet, 
mert az antireformációt minden világtörténelem tár-
gyalja-

Még szerencsétlenebb az a vallomása, hogy a 
«vad lovas»-ban II. Ferdinándot akarta színpadra 
hozni. Ha csakugyan ez volt a szándéka, akkor ez 
művészetére nagyon rossz fényt vet, mert ez esetben 
nem értette meg a «remete császár» jellemét, hely-
zetét, lelkivilágát. Ferdinánd erős, öntudatos hivő 
volt, minden cselekedetét az isteni világrenddel akarta 
megegyezletni, nem úgy, mint a «vad lovas», kinek 
szűzanyatisztelete üres, hideg szinpadiaskodás, min-
den belső alap nélkül, ő maga pedig a legvérengzőbb 
hiéna. A legcsodálatosabb azonban az, hogy e szerint 
II. Ferdinánd Handel-Mazzetti regénybeli alakjához 
igazodott volna életében! 

Mindezen lehetetlenségekre nem ügyelt a sajtó : 
tombolt tovább. Tajtékzó dühvel rontott a katholikus 
irodalmi imozgalomnak, «welche die Weltanschauung 
des Vaticans der ganzen Welt aufzwingen will». Igy 
tartott ez sokáig; valamennyi cikkre reflektálni szük-
ségtelen, mert nem egyebek, mint üres nyelvöltöge-
tések az Egyház ellen. Fordulat akkor állott be, mikor 
Harden, a «Zukunft» szerkesztője is elfogadta 
P. Schmidt és Liebe érveit. Üt már csakugyan nem 
lehet «klerikális»-nak nevezni; azóta csend van; 
ma már csak a kis vidéki lapocskák puffogtatják 
ágyúikat s az «időközi esztétikusok» gondoskodnak 
róla, hogy a teljes nyugalom ne álljon egyhamar 
helyre. 

Nem lehet tagadni, hogy mindkét oldalról tör-
téntek túlzások. Végleges Ítéletet ma nem mondhatunk 
még, mert sokkal inkább benne élünk abban a párt-
küzdelmekkel telített korban, mely nehezen tud 
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tárgyilagos maradni. Teljesen tisztázni a jövő iro-
dalomtörténete fogja a kérdést; annyi azonban ma 
is bizonyos, hogy Schönherr minden tiltakozása elle-
nére sokat merített — vagy mondjuk tanult — Handel-
Mazzettitől. Senki sem nevezte plagiátornak, lehetsé-
ges, hogy önkéntelenül, puszta reminiszcenciák után 
kerültek a darabba a megegyező helyek, de a meg-
győző érvek elől menekülni, azokat semmibe sem 
venni, nem helyes eljárás, Schönherrnek makacs taga-
dása és magaviselete pedig csak hozzájárul a gyanú 
élesbítéséhez. 

A vitából tanulhatnak a pályadijkiosztó aka-
démikusok, hogy a közönség tetszése nem bizonyít 
a mű jósága mellett (emlékezzünk vissza a Vojnits-
dijra!); mi pedig megtudhatjuk, hogy a külföld 
sajtó viszonyai egy parányival sem jobbak, mint a 
mieink s láthatjuk, mennyire előtérben áll napjaink-
ban a vallási és felekezeti kérdés, hogy még egy 
esztétikai és irodalomtörténeti vitából is el tudja 
vonni a tárgyilagos higgadtságot.1 

Schwarz Frigyes. 

Igyházi L y o n . Coullié bibornok a spiritizmus ellen — eré-
iláp lyesen lépett fel. Óvó szózata papságához és híveihez, 

, . két részből áll. Az első rész főpásztori szózat, melyben 
rontja. e ] m o n d j a az okokat, a mik miatt a spiritizmus lelep-

lezését főpásztori kötelességének ismerte lel. A hit dol-
gában való tudatlanság, úgymond, egyfelől, és másrész-
ről a titkos világ iránt az emberi lélekben mélyen gyö-
kerező érdeklődés és vonzódás korunkban az embereket 
a hazugság szellemének mintegy karjaiba kergetik, a 
hol azután a lelkek a tanok és vélemények oly zagyva 
keverékéből táplálkoznak, amelyben a legtöbb dolgokra 
nézve a legképtelenebb tévedések mellett alig jut hely 
néhány morzsányi igazságnak az igazság után szomjazó 
emberi lélek számára. Mélyen meghatva — igy folytatódik 
a főp. szózat — e tapasztalatok és tények által, melyek a 
gondjainkra bizott lelkek üdvösségét veszélyeztetik, mint 
hü pásztor, kötelességünknek tartottuk figyelmeztető és 
óvó szót emelni. «Fratres . . . adversarius vester diabo-
lus, circuit querens quem devoret». Nem polemizál, 
nem vitatkozást és viszályt kezdeni célja fellépésének, 
hanem a lelkeket felvilágosítani s rámutatni azokra a 
lappangó veszedelmekre, melyek a hivek hitét veszé-
lyeztetik. Kijelenti ezek után a főpásztor, hogy tudós 
férfiakat, bölcselőket és hittudósokat megbízott azzal, 
hogy röviden állítsák össze a spiritizmus tévedéseit, 
szembe állítva azokkal a hit igazságait. 

A «Semaine religieuse» e főpásztori bevezetői szózat 
után a következő sorokat közli a spiritizmus tanairól: 

A spiritizmus tana, úgy a hogy azt Allan Kardec 
a «L'Evangile du spiritisme» (43. kiad.), Léon Denis a 
«Christianisme et spiritisme, le Bulletin mensuel des 
Indisibles et leurs frères terriens» Lyon, 13, rue de 
l'Aima stb. cimű müvekben hirdetik, a legsúlyosabb 

1 Ép e cikk zárta után olvasom a «Wiesbadener Anzei-
ger»-ben, hogy Schönherr művét Tirolban cenzúra alá fogják 
tenni, hogy az esetleges felekezeti villongásoknak elejét 
vegyék. (És nálunk? Szerk.) 

tévedésektől hemzseg Istenre, a lélekre, a jövő életre, 
az egyházra s a szentekre vonatkozólag. 

«Isten nem személyiség (például), kit semmitmondó 
imákkal imádni lehet», mondja a Bulletin 37. 1. Ezzel 
szemben a katholikus hit háromszemélyü egy Istenben 
velünk Atyát, Fiút és Szentlelket imádtat. 

«Isten, mondja tovább a Bulletin, 7. I., nem egyéb, 
mint az igazságosság és szeretet kötelességeinek telje-
sítésére vonatkozó törekvés felmagasztosulása (exalta-
tion). Nem egyéb, mint a lelkesedés, az enthuziazmus 
tüze a szellemiség minden fokának kivésésére a mun-
kában a kötelesség próbáin s a küzdelem hősiességén 
végig haladva». Az ilyen, emberben immanens, az em-
berrel összezavart Isten, egyáltalában nem Istene a 
katholikus hitnek, aki mindenható Teremtője az em-
bernek és a világnak, mind e kettőtől különböző, és a 
kiről nem lehet a Bulletin-nel azt mondani, 9. 1., «az 
Isten hatalma, az a teremtés «c'est la création». A te-
remtés az Isten hatalmának ténye, nyilvánulása, de nem 
maga a hatalom. 

«A lélek, mondja tovább a Bulletin, 31. 1. einaná-
ciója az Istennek. A szellem — teremtés (est une crea-
tion).» Megkülönböztetése a léleknek, mint a testi élet 
elvének, és a szellemnek, mint az értelmi élet elvének, 
úgy hogy az előbbi Isten emanációja lenne, nem egyéb, 
mint pantheismus, melyet a vatikáni zsinat elitélt. 

A léleknek, mondják a Bulletin spiritistái 40—46.1., 
a jelen élet után, új megtestesüléseken (reincarnations) 
«fensőbb testi világokban» és «a szellemi világokban» 
kell keresztül mennie, «felemelkedve egymás után kö-
vetkező, számtalan létezéseken, fokról-fokra, egész a 
tökéletességig». (Idézet a Le Spiritisme et ses détrac-
teurs catholiques, 11. 1.) «A lélek, az ő fensőbb és töké-
letes életében, részt vesz az Isten működésében, vilá-
gokat alkot, irányítja azok kifejlődését.» 12. 1. Amennyi 
állítás, annyi képtelenség, mikről szent Pál mondta 
kárhoztató Ítéletet, midőn így szól : «Ki van mondva a 
határozat minden ember fölött, hogy egyszer meg kell 
hallniok ; és a halál után jön az Ítélet», vagyis a menny-
ország, a pokol, a tisztítóhely minden új megtestesülés 
nélkül. 

«A malaszt (la grace) mondja a Bulletin, 49. 1., 
nem kedvezés, nem kegyelem (n'est point un faveur).» 
Akkor az Istennek az a bennünk való léte, melyet egy 
megváltó Isten vére szerzett nekünk, a kegyelmek (fa-
veurs) legfenségesbike, vájjon mi lesz? 

«A hit, mondja a Bulletin, 35. 1., a szabadításnak 
tisztasága (la pureté de la délivrance) az emberi ter-
mészet bajainak halálával. A hit Isten léte, tettekkel 
bebizonyítva.» Mélységes tévedés, mely lényegéből ki-
forgatja a keresztény hitet, amely természetfölötti erény, 
melynek erejével szilárdan hisszük mindazt, mit Isten 
nekünk kinyilatkoztatott, mindazt, mit az egyház tanít. 

«Az egyház fejedelmei zavarban vannak a spiritiz-
mussal szemben», mondja a «Spiritisme et ses détrac-
teurs catholiques» cimű szerzője, a 26—27. 1. Továbbá : 
«A spiritizmus nem tartozik ahhoz az eltorzított, a vak-
buzgóságtól, az ő (egyházi fejedelmek) elkeseredett 
kicsiny lelkeiktől átgyúrt és át és át toldott-foldott ke-
reszténységhez.» Ez az egyház, melyre itt célzás törté-
nik, nemde a katholikus egyház, melyet a spiritiszták 
így rágalmaznak meg? Rágalom, nem valóság! 
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«Jeanne (l'Arc médium, mondja Léon Denis, oly 
életet élt, mely nem egyéb hőskölteménynél, még pedig 
egy médiumság (médiumnité) költeménye.» Ezzel szem-
ben a boldoggá avatás dekretuma azt hirdeti, hogy «a 
nagylelkű és igen ájtatos Jeanne d'Arc egész élete . . . 
egy hosszú csoda.» 

Ami a tapasztalati «spiritizmus»-t vagyis a spiri-
tualizmust illeti, mely «kiválóan természettudományi 
adatokon s főleg a lénynek és az életnek a mindenség-
ben teljes (intégrale) kifejlődéséről való alapvető hitében 
(loi fundamentale) áll,» (Le Spiritisme et ses détracteurs 
catholiques, 27. 1.), ez, úgy mint az egész spiritizmus, a 
«Lamentabili» kezdetű dekretum 64. tételének kárhoz-
tatása alá esik, a mely tétel igy szól : «A tudományok 
haladása megköveteli, hogy a keresztény tanokat Isten-
ről, a teremtésről, a kinyilatkoztatásról, a megtestesült 
Ige személyéről, a megváltásról reformáljuk.» 

A spiritiszta gyakorlatokat, a szellemek idézését az 
egyház 1840., 1841., 1859. és 1899-ben mint merőben 
babonásakat kárhoztatta. 

így tehát spiritizmussal elméletileg vagy gyakorla-
tilag foglalkozni annyit lesz, mint lényeges pontokban 
megtagadni az édesanyát, az egyházat, s kebeléből kilépni. 

Szent János apostol mondá 1. lev. IV. fej. 1—3. 
verseiben : «Próbáljátok ki a szellemeket, hogy lássátok, 
vájjon Istentől valók-e?... Minden szellem, mely vallja, 
hogy Jézus Krisztus testben megjelent, Istentől van . . . 
És minden szellem, mely Jézust (a róla szóló ama hitet) 
lerontja, nem Istentől van. Az ilyen — antikrisztus 
(l'antéchrist).» 

íme, ez a lyoni hitoktatás — a spiritizmusról, mely 
másfelé is alkalmas fényvetést végezni. —ij —la. 

A monisták kongresszusa. 

Szeptember 9-én nyilt meg Hamburgban a mo-
nisták nemzetközi kongresszusa. Rövid ismertetése 
talán érdekli azokat, kik a német lapokból ezideig 
még nem nyertek tájékozódást a kongresszusra vonat-
kozólag. 

E kongresszus után nem váltak szimpatikusab-
bakká a monisták, a vezető embereik sem; sőt 
Ostwald és Loeb szerepe kinos szánakozást keltett 
azokban, kik tudományukért becsülik őket. Kinos 
impressziót kelt, ha egyetemi tanár demagóg szerepét 
játszani lép a vásári bódé emelvényére. 

Már a megnyitó-estélyen elhangzott beszédek 
meggyőzték az érdeklődőket arról, hogy a Monisten-
bund eredeti programmjához hivek maradtak a tagok 
ez alkalommal is. Szónokaik nyíltan hirdették, hogy 
további működésük célja maradjon: rendszeres mun-
kával rontani le minden metafizikai elvet, harcolni 
a kereszténység, főleg a katholicismus ellen. Sőt e 
kongresszuson nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzetközi 
Monistenbund egyúttal politikai társaság, a tagoknak 
a politikai mozgalmakban, főleg a választási küzdel-
mekben kell élénk tevékenységet kifejteni. 

Az ismerkedési estélyen jelen voltak a monisták 
összes vezetőemberei, az öreg Haeckelt kivéve, kihez 

azonban a kongresszus hódoló küldöttséget menesz-
tett Jenába. A tekintélyt nem tisztelő monisták e 
következetlen határozattal nyilvánosan igazolták, hogy 
legfőbb tekintélyük a «jenai pápa», aki csalatkozha-
tatlan Ítéleteinek bizonyítása végett klisét is hamisít. 

Az üdvözlő beszédet a hamburgi Cartens mon-
dotta. Az első szónok: Pénzig (Charlottenburgból) a 
kultúrpolitikára hivta föl a kongresszus figyelmét. 
Utána a csikagói Carus dr. az ő hírhedt munkájá-
nak, a «Werden und Vergehen» cimű «természet-
tudományos mű»-nek esetlen szarkazmusait felül-
múlva, intézett ízléstelen gúnyolódásokkal teli ki-
rohanást a pápa meg az evangélikus egyházi főtanács 
(Oberkirchenrat) ellen. 

A nagyműveltségűnek épen nem mondható kö-
zönség tetszésnyilvánításának csendestilése után a 
Freidenkerbund kiküldötte: a müncheni Schmal úr 
erélyes küzdelemre szólította a monistákat. Majd meg 
a hannoveri Weigl dr., a szabadkőműves szövetség 
nagymestere, tolmácsolta a páholy üdvözletét. Han-
goztatta, hogy a páholyszövetség nem politikai tár-
sulat (!) ugyan, mégis kötelességének tartja fölvenni a 
harcot «minden reakció» ellen. 

A szépnemet a szónokok sorában Helene Stöcker 
dr. kisasszony képviselte. Nőhöz nem illően beszélt 
a klerikalizmus és a hit ellen. 

Utána az energetikai monizmus megalapítója, 
a leipzigi Ostwald dr. foglalta el a szónoki emel-
vényt. Beszédében így jellemezte a monistát: «monista 
az, aki függetleníti magát minden kinyilatkoztatott 
vallástól, minden természetfölötti fogalomtól s ezáltal 
minden más embertől különbözik». Ha helyén való 
lenne itt a tréfa, mondhatnók, hogy Ostwald defini-
cióját alkalmazva : az összes állatokat a monisták 
táborába kell sorozni. 

A nagytekintélyű szónok után a müncheni Hor-
neffer dr. beszédében örvendezve említette, hogy a 
szabadelvű evangélikus papok szívesen húzódnak a 
monisták közé. Különösen hangsúlyozta, hogy bár a 
Monistenbund statútumai szerint: pártpolitikát ne 
űzzenek a tagok, azért mégsem szabad csupán a 
propagandai és agitátori tevékenységre szorítkozniok. 
A tagoknak részt kell venniök a választási küzdel-
mekben, korteskedjenek oly jelölt mellett, kinek 
programmjában van a lelkiismeretszabadság védelme, 
az egyház és állam, valamint az egyház és az iskola 
szétválasztásának eszméje. 

Hasonló tónusban folytak le a következő napi 
előadások. Be nem bizonyított, téves alapból kiinduló 
következtetések egész sorozatát élvezhette a kon-
gresszus ülésein résztvevő közönség. A kongresszuson 
átlag 2000 ember vett részt, ez a szám nagyvárosban 
tartott nyilvános gyűlésen megjelentekre nagynak 
nem mondható. 

Arrhennius az ő ismert panspermia-elméletéről 
értekezett, anélkül azonban, hogy sikerült volna meg-
győzően bebizonyítania az életnek öröktől való léte-
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zését és az életcsiráknak a világegyetemben való 
szétszóródását. 

Haeckel értekezésének felolvasása csak ismétlése 
volt azoknak a sokat emlegetett «kétségtelen történeti 
tényeknek», melyekkel az ember állati leszármazását 
szokta bizonyítani, bogy egyúttal az emberi lélek 
halhatatlanságának «misztikus dogmáját», meg az 
emberi «szabadakarat dogmáját» nevetséges szinben 
mutassa be. 

Jacques Loeb new-yorki biologus — kinek 
egyetemi tanszéket akartak adni nálunk nemrég — 
az életről értekezett. Szerinte az élet csupán oxidáció-
folyamat. Az anyagcserével történő táplálkozás élet-
jelenségén kiviil úgy látszik ignorálja Loeb a többi 
életjelenséget. A szervezet szerinte csak kémiai gép. 
Értekezése végén tudóshoz nem illő felületes Ítélet-
tel, illetve rosszakarattal jelentette ki, hogy «az erkölcs-
nek alapja vegyileg s átörökölhetően van belénk 
helyezve, miként az alakunk, nem pedig a meta-
fizikusok által fölfedezett vagy kitalált valami az 
erkölcs». 

Ostwald értekezésében a tudományt új istenség-
ként mutatta be, mely kárpótol a vallásért; a tudo-
mány segítő és vigasztaló nemtője az emberiségnek. 

Jodl a monisztikus elveket állítja az új ethikai 
reformtörekvések élére. Szerinte az erkölcsiség egye-
düli alapja a természettörvény. 

A kongresszus nem állította elénk kedvezőbh 
szinben a monizmust. Az ott elhangzott elveket rég-
óta ismerjük a monisták irodalmi termékeiből. Hazug 
elveiket árasztják világszerte népszerűsített tudo-
mányos kiadásaik, meg a német Monistenbund hiva-
talos organuma a «Der Monist» c. folyóirat, melynek 
45-ik számában is azzal kérkednek, hogy ők tudo-
mányos világnézetet terjesztenek «ohne unfehlbare 
Autoritäten, ohne unabänderliche Dogmen, ohne 
moralischen Druck, kurz eine Weltansicht mit dem 
höchst erreichbaren Mass von Freiheit und Glück». 

Ostwald a kongresszuson hangsúlyozta, hogy a 
monizmus célja harcolni mindenféle eddigi értelem-
ben vett vallás ellen. 

A Kepplerbund és vele minden vallásos érzésű 
ember hivatva van e nemzetközi propagandával 
szemben harcvonalba sorakozni. Kitartásra buzdít-
hat bennünket az a tény is, hogy az elfogulatlan 
kiváló tudósok nem szegődnek a monisták közé. 
Joggal irta minap a Kepplerbund egyik vezető tudósa, 
E. Dennert t aná r : «Die deutsche Wissenschaft steht 
dem Monistenbund mit eisigem Schweigen gegen-
über. Die Berichte nennen keinen anwesenden 
deutschen Naturforscher. Haeckels Klage, dass letztere 
sich wohl dem Kepplerbund, nicht aber dem Moni-
stenbund anschlössen, hat jedenfalls durch diesen Kon-
gress eine Bestätigung gefunden». (Kirche und Welt, 
szept. 28.) 

A monisták ellenségei a társadalmi rendnek. 
Theologiájuk atheisztikus, világfölötti személyes Isten 

létét nem hiszik, tagadják a transcendentális kinyi-
latkoztatást, a csoda lehetőségét, a túlvilági életet, a 
személyes lélekhalhatatlanságot. Ethikájuk hitellen-
ségüknek megfelelően anyagelvi alapokon épül. 
Istentől adott erkölcsi törvényt nem akarnak elfo-
gadni s ezért a jó és rossz közötti abszolút különb-
séget sem ismerik el. Egyedüli ethikai szabályuk a 
természettörvények szerint való élet. 

Tévelyeik hozzánk is eljutottak. Haeckl Welt-
rätselje magyar fordításban hat év óta forog köz-
kézen Világproblémák cimen. A Galilaei-kör részben 
szintén a monista korifeusoktól veszi át a sokféle 
elhintett maszlagot. 

Alapos természetbölcseleti készültséggel bátran 
szembe szállhatunk a monista harcosokkal. Uj fegy-
verzetük nem ijeszt meg bennünket, maguk a 
monisták régi hadsereg katonái, minden időben volt 
velük dolga az egyháznak. 

Az egyelvű és a dualista világnézet már az 
ó-korban kezdte a létért való küzdelmet. A modern 
monizmus gyökerei visszanyúlnak az indiai filozófia 
történetének 900 évvel Kr. e. való korszakába. Az 
anyagelvi monizmusnak minden időben akadtak 
hivei Leukippos, Demokritos, Epikurostól Büchnerig. 

Minden tévelyen diadalmaskodik a krisztusi 
tan, mert Hegel ősideája, Schopenhauer ősakarata, 
Hartmann E. öntudatlanja, Haeckel hylozoikus szub-
stanciája, Ostwald energetikája együttesen sem pótol-
ják az Istent, nem képesek elfeledtetni a Teremtőt, 
bármennyire igyekeznek is sokan Zola tanácsát 
követve : feledni a Végtelen okozta kinokat. 

Hajós Szaniszló. 

A hit e l emzése , lélektani és dogmatikai szem- J f o d a -
pontból. Irta Wiedermann Károly dr. theol. tanár, j 
Esztergom, 1911. 244 1. Ára 4 korona. 

Nálunk egy dogmatikus munka megjelenése a rit-
kább irodalmi jelenségek közé tartozik. Kivált egy 
eredeti s kutatásokon alapuló dogmatikus munkáé. 
Oka talán kettő is. Egyik a kath. közönségben van, 
mely az efféle könyvek olvasásához nem szokott hozzá, 
azért az ilyen munkának nálunk legkisebb a keletje. 
A másik a műfajban van. A dogmatika a theologiai 
tudományszak legnehezebb ága, megpróbálja tehát az 
iröját is, azért nálunk általában kevesen müvelik. 

Az előttünk fekvő munka eme ritkább irodalmi 
jelenségek közül való, ezért szívesen üdvözöljük, meg 
azért is, mivel szerzője dogmatikus tanár lévén, ezzel 
mutatja, hogy helyén van, mivel azzal foglalkozik, 
amivel foglalkoznia kell s reményt nyújt arra, hogy 
idővel, amiben mi végtelenül szegények vagyunk, igazi 
szakférfiú válhatik belőle. Szakférfiúvá ugyanis csak egy 
élet árán lehet valaki ; nem úgy azonban, ha rövidebb-
hosszabb ideig tartó tanársága idején is mindenfélével 
foglalkozik s még kevésbbé, ha a tanárság csak egy 
átmeneti állapot számára a plébánia javadalom felé. Ha 
valahol, hát a tudományban igazán dii omnia laboré 
vendunt ; itt összpontosított figyelem, szakadatlan mun-
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kálkodás s egy irányban való elmélyedés szükséges : 
valóban csak a hivatottaknak való pálya, azért is oly 
kevés az igazi szakemberünk. 

A szerző nehéz tételt választott : a keresztény hit 
genezisét és analizisát, azét a lelki tényét, mely nagy-
ban különbözik a sokszor nagyon olcsó s nagyon 
könnyű köznapi emberi hittől. Három tényező kelet-
kezteti, az értelem, az akarat és az isteni kegyelem, ahogy 
Krisztus mondta: Senki sem jöhet én hozzám, ha csak 
az Atya, ki engem küldött, nem vonzza őt. (Ján. 6, 44.) 
Még Jézus tanítása sem volt tehát elég arra, hogy akik 
hallgatták, hiveivé is szegődjenek ; még az Atya vonzása 
(a kegyelem) is szükséges volt ahhoz. Ezért nem szabad 
senkit kényszerrel hajtani arra, hogy pl. zsidóból keresz-
tény hivő legyen; mert még a saját akarata, ha meg 
is volna, se elég arra. A hit Isten ajándéka, mint Páz-
mány 1629-ben írta Bethlen Gábornak. Tudvalevőleg, már a 
pszichológiai problémák oldogatása magában véve nehéz 
dolog, képzelhetjük tehát, hogy micsoda munkát adhat 
a theologusnak oly lelki tény elemzése, melynek létre-
jötténél a lelki (a természetes) tényezőkön kívül még 
természetfölötti elem: a kegyelem (gratia) is működik 
közre. Nem is látunk a probléma végéig, akár csak a 
nagy tomista és molinista fejtegetéseknél a kegyelem és 
a szabadakarat egyeztetése körül, vagy lia pl. a szent-
mise, mint valóságos áldozat fejtegetésénél kérdezzük, 
mibe helyezzük az actus sacrificialis-t? A sok vélemény 
közül még a legelfogadottabb, a Lugo-féle is, mily gyenge, 
ha közelebbről vizsgáljuk ! 

Nem jobb volna tehát inkább azt mondani : elég 
arra törekednünk, hogy legyen igaz keresztény hitünk 
s ne törődjünk a lélektanával? Könnyű ezt mondani, 
lia eszünk természetes ösztönétől hajtatva nem maga 
unszolna a kérdések kutatására, ha t. i. éltető eleme a 
tudatlanság volna. Mi tudni akarunk s ebben se határt, se 
pihenést nem ismerünk, miután sz. Tamással szólva: 
mégis csak jobb valamit, mint semmit se tudni. 

A ker. hit elemzésének nehézségei nem riasztották 
vissza a kath. tudósokat a kutatástól, kivált a mióta a 
protestantizmus a hitet a bizalommal kezdte fölcserél-
getni. Szerzőnk munkájának érdeme épen abban áll, 
hogy sorba véve a legkiválóbb tudósok erre vonatkozó 
nézeteit, bírálat alá fogta s amint némelyek az intellek-
tualizmus felé hajolva, inkább az értelemnek, mások 
ismét voluntarista irányban inkább az akaratnak szán-
tak nagyobb szerepet a ker. hit lélrejöttében, ő a két 
irányt kiegyeztetni s a helyes középutat megjelölni ipar-
kodott. S ha ez az egyeztetése sikerült volna is, ez is 
még csak az emberi tevékenységet, a hit tényében csak 
az emberi részt foglalná magában : még nem volna a prob-
léma teljes megoldása. Mert a gratia előzi meg, az kiséri és 
követi az ész és az akarat működését. Ezt a tényezőt 
ha tudnók megfigyelni munkájában : akkor lenne teljes a 
fejtegetésünk; csakhogy épen erre mi egyáltalában nem 
vagyunk képesek. 

S mégis nagy dolog az, hogy annyit is tudhatunk 
erről a kérdésről, amennyit a szerzőnél is olvashatunk, 
hogy legalább a szembetűnő tévedéseket elkerülhessük. 
Megtudjuk, hogy a hit tudáson indul, vagyis bizonyos 
ismereteket tételez föl ; látjuk, hogy nem vakhit a mi 
ker. hitünk, hanem nagyonis észszerű indokokra támasz-
kodik ; megtanuljuk, miként nem szabad a betolakodó 

intellektualista és voluntarista túlzásoknak engedni, 
szóval sokat, ha nem is mindent, tudunk meg e műből 
keresztény hitünk természetéről. 

A szerző némely érvelése megjegyzésekre ad alkal-
mat. A korszerűség szempontjából pedig óhajtandó lett 
volna, ha az immanenciával, mint filozofiai problémával, 
behatóbban foglalkozik, t. i. azzal a küszöb alatti tudattal, 
melyből a modernisták származtatják a keresztény 
hitet. Szóval, ha a régi helyett jobban belemélyed a 
modern pszichológiába, mert az foglalkoztatja a mai 
embert. Az ellentétet köztünk s Kant követői (a moder-
nisták) között csak így lehet szembetűnően kidombo-
rítani. 

Aztán még egyre kívánom figyelmét fölhívni. Ha 
figyelemmel átolvassa előszavát, egymásután ilyeneket 
talál benne : még ma is (épen ma) támadják az isteni hit 
alapjait . . . ; sokakat elidegenít a vallástót... (3. 1.); ha 
a régi hitet továbbra is fönn akarjuk tar tani . . . ; a hit 
a keresztény vallásnak is kezdete... (6. 1.); nehézség 
abban van, hogy a hit hogyan jön létre (9. 1.) ; majd 
megint: kath. isteni hitről ezen előzmény nélkül nem 
lehet beszélni (44. 1.). — T. i. nem célszerű ilyen módon 
folyton változtatni épen azt a mükifejezést, mely körül 
a fejtegetés forog; az olvasó végtére is nem fogja tudni, 
miről van szó. Vagyis egy, szabatosan megválasztott 
kifejezésnél kell állandóan maradni. Az «isteni liit» 
kifejezést is, mellyel a keresztény hitet jelzi, azt akarván 
kifejezni, hogy nem embernek, hanem Istennek hiszünk 
benne, jó lenne kissé körülírni, mert a nem theologusnak 
szokatlan egy kifejezés ez, lévén az az «isteni hit» 
szintén magának az embernek a hite, csak a motívuma 
más, mint mikor mi emberek egymásnak hiszünk. 

Különben a munka a szerző hivatottságára vall. 
Általában sokoldalúlag és nagy gonddal, ha nem is 
minden részében egyforma sikerrel foglalkozott a föl-
vetett kérdéssel. Azért elismerésünk mellett csak azt 
óhajtjuk, legyen kitartó munkása szakmájának, hogy 
végre valahára nálunk is akadjanak szakavatott mun-
kásai a dogmatikus szaknak ; ennek a művelése járul 
majd igazán hozzá a papi szellem és a valódi kath. 
érzület intenzív emeléséhez is. d. 

* 

Szociális es ték a veszprémi r. k. legényegyletben. 
1910—11. Közrebocsátja az elnökség. Veszprém, 1911. 
132 1. Ára 1 korona. 

Aini a mi akcióinkról nyomtatásban jelenik meg, 
az ma még nem födi mindig az életvalóságot. Rend-
szerint egy pár buzgólkodónak a munkája az, amiből 
nem következik, hogy az illető körzetben már a nagy-
közönség is úgy érez és gondolkozik, ahogy arra egy-egy 
felolvasó-estély, egy-egy összejövetel sokszor igen szines 
leírása után következtetni lehetne. De csalódás nélkül 
mégis azt kell ilyenkor mondanunk, hogy az illető 
helyen már is mozognak, már is akarnak katholikusan 
érezni és gondolkodni s nevezetesen azt, hogy eszméik-
kel már is törekednek behatolni az eddig magára hagyott 
nagyközönség körébe s eszmeáramlatukba bevonni azt. 

Az ilyen munkát, az ilyen törekvést kicsinyelni 
nem szabad, habár a munka kezdetén rendszerint még 
távol szokott állni az ideál az életvalóságtól. Csak a 
kezdetre következzék aztán a folytatás is, a munkában 
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való rendíthetetlen kitartás... majd meghozza ez gyü-
mölcsét. 

Ilyen gondolatok között forgatom a veszprémiek 
szociális estéiről szóló füzetét s elismeréssel vagyok 
irántuk. Tettek annyit, amennyit tehettek. A tagfölvételi 
ünnepélyen kívül kilenc est programmját és az azokon 
tartott felolvasásokat olvasom a füzetben. Örvendetes 
jelenség, hogy a közreműködők sorában Kránitz és 
Rédey kanonokokkal és Juraszek kir. főügyésszel is 
találkozunk, a többi felolvasó, mint rendszerint, a 
fiatalabb papság soraiból került ki. Legényegyletről lévén 
szó, még hiányzik a sorból egy-egy értelmesebb iparos 
felolvasása, ki, mint «hús a húsukból», legközvetetle-
nebbül szólhatna az egylet tagjaihoz és a szociális 
kérdéshez. 

Épen ennek az óhajnak a fölemlítése kapcsán egy 
más óhaj is tolakodik tollam alá s ez a felolvasások 
tételeire vonatkozik. Természetesen a felolvasó abból az 
eszmekörből választja tételét, amellyel foglalkozik, 
amelyre tanulmányai terjednek. S azt meghallgatni élve-
zetes lehet, de nem felel meg mindig annak a célnak, 
melyet az illető körzet szolgálni van hivatva. 

A veszprémi felolvasások ezek voltak : Rédey 
Gyula dr.: A szociális kérdés jelene; Szlabey Dezső: 
Gondolatok a kath. sajtóról ; Luttor Ferenc dr.; Művészet— 
ember; Lukcsics Imre : Különféle világnézetek ; Juraszek 
János: A feminizmus szociális vonatkozásai; Szabó 
Mihály dr.: 1848 és annak szociális jelentősége ; Beöthy 
István dr.: Ünnepi beszéd szent Józsefről; Engelhardt 
Ferenc : Család és iskola. 

A tételek szépek és jól kifejtve hasznosak; de na-
gyon általánosak ahhoz képest, amit a szociális kérdés 
ma tartalmaz. Legényegyletben konkrét, részletes kér-
dések megvilágítására van szükség, melyek a szocializ-
mus küzdő porondján napról-napra hangzanak. A tőke, 
a munka, az ipari termények, a vagyonfelosztás s az a 
sok ezernyi más kérdés, mely a szociálizmus neve alatt 
megoldásra vár, amint az pl. a «Huszadik Század» vas-
kos füzeteiben folyton olvasható. 

Ezekre kellene a felolvasásokat rendező-bizottságnak 
figyelmét fordítania, azokat kellene a keresztény világ-
nézet alapján a legényegyletben, mint erre legalkalma-
sabb helyen, forgatnia. 

Persze, persze ; ismerem a nehézségeket, melyek az 
ilyen óhajok teljesedésének a vidéken útjában állanak ; 
de föl kellett említenem, mert csak ily módon markol-
hatunk bele a társadalom mai mozgalmaiba, csak így 
végezhetünk hasznos munkát. 

A veszprémiek csak haladjanak a megkezdett uton, 
majd lassan legyőzik a nehézségeket is. Tegyenek ezután 
is annyit, amennyit csak tehetnek, kiadványaikkal más 
városok buzgó katholikusainak is példát, ösztönzést és 
bátorítást nyújtanak. x. 

* 

Fr. W. Foerster: Jugend le l i re . 1910. Berlin. Ara 
kötve 7 kor. 20 fill. (II.) 

Ha a Foerster értelmezése szerint helyes vallás-
erkölcsi nevelést szimbolizálni avagy megrajzolni akar-
nók, azt hiszem leghelyesebb volna egy pókot festeni, 
mely önmagából fejleszti ki lehellettinomságú hálószö-
vetét, melyet azután a fák ágaiba kapcsol s így függ 
rajta ég és föld között: a Nap pedig megaranyozza a 

gyönge szálakat. Hiába volna ott a faág, nem volna mit 
tartani ; hasztalan erőlködnék a napsugár : nem tudna 
mit megaranyozni, ha a pók meg nem erőltetné magát 
és ki nem bocsátaná magából azt a hálót, mellyel le-
foghatja magának a környező világot. A gyermeknek 
is segíteni kell, hogy önmagából eressze ki a természe-
tes erkölcsiség szálait személyes átélések formájában, 
amelyeket aztán hozzá tapaszthat az őt megkörnyékező 
természetfelettiség fájához s bearanyozhatja az ily kettős 
hatás alatt kialakult erkölcsi világszövedéket, mely a 
gyermek lelkét fogva tartja és hordozza az isteni kegye-
lem napja. 

Fontos pedagógiai szabály tehát, hogy semmi oly 
ismeretet és törvényt ne akarjunk beadni a gyermeknek, 
melynek legalább halvány megsejtése meg nem volna 
már előre a gyermek lelkében személyes átélés, tapasz-
talat alakjában. 

«Én, mondja Pestalozzi, mindig minden erénynek 
átélt érzetét ébresztettem fel először. Mert gonoszságnak 
tartottam a gyermekeknek olyas valamiről beszélni, 
a miről még azt sem tudják, hogy mit mondanak, 
mikor róla beszélnek.» (f. m. 14.) 

Sohasem a közlendő igazságból vagy törvényből 
kell kiindulni, hanem a gyermekből. Azokat a valóságos 
erőket és érdekszálakat kell kitanulmányozni, melyek a 
kivánt erkölcsi szolgálat irányvonalában feküsznek vagy 
legalább számára felhasználhatók. És azután ezen erők-
nek lassankint fokozódó tápot kell nyújtani, amennyi-
ben az ember feladatokat állít eléjük, melyek az ő tulaj-
don maguk «kiélésének» körébe tartoznak. (I. m. 14.) 

«A vele született karakterben magában kell irány-
zatokat felkutatni, melyek rokonok az előidézendő és 
megerősítendő akaratirányzattal : a közlött tan maga 
mindig csak azt a szerepet játsza, hogy ezen rokonsá-
gokat ügyes és szemléltető kivitelben mutassa be.» 
(I. m. 19.) 

Szóval olyanformán kell tennünk a természetfeletti 
világ átültetésével a gyermek lelkébe, mint a modern 
házálvilellel. Először alapot kell neki rakni, azután lehet 
csak átszállítani. Alap híjján összedől. Az isteni igaz-
ságok és parancsok számára is először a természetet 
mint alapot kell felkelteni s azután ráépíteni a természet-
felettit : így szervesen egymásba illenek s nem fogják 
egymást taszítani. A gyermek valóságos, bár kicsinyes 
életét kell kihasználnunk, hogy e kicsinyes életet nagy-
szerűbbé fejleszthessük. 

Igazi pedagógus előtt ez a követelmény a világon 
a legtermészetesebb valami. «Az erkölcsi tanítás ereje 
akkor csekély, írja Weszely Ödön dr. (A modern peda-
gógia útjain 142. o.), ha nincsen kapcsolatban olyan 
motorikus képzetekkel, melyeket a tapasztalás adott a 
gyermeknek s nincsen kapcsolatban érzelmekkel. Ha a 
gyermek tudja, hogy az, a minek képzete lelkében fel-
merült, tilos, de az neki most jól esik, akkor az erkölcsi 
tanítás útján szerzett ismeret nem elég erős arra, hogy 
az az ingerület, melyet a jólesés érzése benne most 
felébreszt, szétfolyjék és semmivé váljék. Ebből kifo-
lyólag az ethikai normák csak akkor tehetők domináló 
tényezőkké, ha azokat érzelmekkel tudtuk összekap-
csolni.» 

A gyermeknek személyes érzelmei, tapasztalatai a 
híd, amelyen a természetfeletti világ a lelkébe besurran-
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hat és szíves «Isten hozott»-ra talál. Nem tanítani kell 
a valláserkölcsiséget, rárakni a gyermeki lélekre, mint 
valami idegen új ruhát : ez lehetetlenség ; hanem elő-
csalni belőle magából. Az ő konkrét világára kell fel-
építeni egy másik konkrét világot : akkor nem log ez 
futóhomok talajon állni s az összedülés veszedelmével 
fenyegetni. 

Ez a lélektannak útja; szinte azt mondhatnók 
mechanikus útja. Ha meg van a gyermekben a tetszés, 
meg van az érdekszál, mely az akaratot magával viszi. 
Hiszen «az akarat, Weszely szerint (I. m. 142.), voltakép 
úgy keletkezik, hogy kezdetben spontán cselekvésből, 
mely érzelmekkel és képzetekkel, majd az ezekre vonat-
kozó értékeléssel kapcsolódik, értelmes akarat lesz, mely 
azután a képzettársítás törvényeinél fogva ismét föl-
ébresztheti a cselekvést. Ha a cselekvést C-vel jelölöm, 
a vele kapcsolatos érzelmeket É-vel, a képzeteket K-val 
s a hozzá fűződő értékítéletet I-vel, akkor — ha ezek 
asszociációja szoros — a sorrend meg is változtatható s 
megkezdhető az I-nek fölidézésével, mely azután a többit 
maga után vonhatja. Ha azonban a K (a cselekvés kép-
zete) csupán az I-t idézi lel (azaz az értékítéletet, más 
szóval ethikai formákat), akkor el fogjuk ugyan ismerni 
a cselekvésnek (C) helyes és üdvös voltát, de a cselek-
vés maga nem következik be, mert az E — vagyis az 
azt kisérő érzelmek nem jelentkeztek, holott ezek 
lettek volna hivatva a C-t vagyis magát a cselekvést 
is fölidézni.» 

Más szóval: bármily magasztos fogalmai legyenek 
a gyermeknek Istenről, Jézusról, az angyalokról stb., 
még sem fog értök valami túlságosan lelkesedni, hanem 
magára nézve idegeneknek fogja tartani s parancsaikat 
erőszakos betolakodásnak tekinteni, míg reá nem muta-
tunk önnön élményei nyomán, hogy benne is van valami 
az Isten, Jézus, angyalok slb. szerepéből, vagyis van 
közük egymáshoz és jó az ő útjaikon járni. Kicsiben 
ő is lehet az, ami a valláserkölcsi ideál nagyban. S más-
részt ha ő nem is Heródes király, Júdás, Péter, Pál 
slb. s talán nem is lesz soha, mégis van érintkezőpont 
közöttük, mert az ő lelkében is végbemegy kis fokban, 
ami végbe ment a hozzá látszólag semmi rokoni köte-
lékben nem álló egyénekében. Az ö alakjuk, bárha 
egyszersmind történeti is, mégis mindig úgy állítható 
elébe, mint az ő személyes életének magasztos, illetve 
kárhozatos symboluma. 

Ezzel a való életet megelevenítő és betetőző vallá-
sos szimbolizálással kerülhetünk fölibe Gottfried Keller 
vádjának, aki csudálkozott rajta, hogy azt, a mi «sok 
évezreddel előbb messze pálmák alatt történt», még mindig 
a mi modern életrendünk legbiztosabb alapjául tekintjük. 
Keller nem látta meg, hogy «az örök-emberi épen akkor 
ama messze pálmák alatt oly mélyen és művésziesen, ele-
venen lőn átérezve és bemutatva, hogy ezen ábrázolások 
által ébred a mi tulajdon életünk, még mindig az ő 
legteljesebb öntudatára és hogy ezzel szemben a modern 
szellem szüleményei, mivel erőtlenebb és bensőleg 
kevésbbé fegyelmezett emberektől származnak, az emberi 
lélek alaptényeinek sokkal halványabb észavarosabb képét 
adják, mint a legmesszibb múltnak ama termékei. Épen 
azért teljes joggal keressük bennük még mindig a való 
életre való képzés legerősebb alapját. A modern gyer-
meket az ő tulajdon élményeinek és megfigyeléseinek foko-

zatos megmagyarázása és megbeszélése által kell éretté 
tenni arra, hogy amaz elbeszélésekben ne csak keleti 
meséket — hanem épen amaz örökemberit — az ő tulaj-
don életét ismerje fei.» (I. m. 113.) 

Látnivaló, hogy Foerster, mint protestáns, első-
sorban a biblia által történő valláserkölcsi nevelésre 
van tekintettel. Attól akar óvni, hogy ne a bibliai ese-
ményt szedjük széjjel ulólag s bontsuk ki belőle az 
erkölcsi tanulságokat, mert ily módon csak elcsufíljuk 
azt : csupa ránc lesz, mint egy vénasszony képe. Egy-
általában nem fogja vonzani a gyermeket. Hanem ellen-
kezőleg a gyermek lelkét szedjük először ízekre. A gyer-
mek lelkének természetes jó tulajdonságait gyökerez-
tessük meg erősen. E gyökérből aztán kinő a törzs, 
kihajt a virág, a természetfeletti erkölcs virága, melyet 
az isteni kegyelem illatossá s színpompássá tesz. 
A virággal kezdeni a nevelést biologiai és psychologiai 
képtelenség volna. 

Attól ne féljünk, hogy ily módon a Szentírás talán 
profanizálódik, ha lehozzuk titokzatos magasságából a 
természetes emberi élet világába és csak ezt koszorúzzuk 
meg vele. Mégis csak koszorú marad az. Záróköz lesz 
és nem esetleges függvény. Hiszen épen ez a szent szim-
bólum adja meg isteni megvilágításban a valóságos élet 
legmélyebb értelmét. Az emberi élet konkrét élettartalma 
az isteninek közelebbhozatala által nyeri a Iegkonkré-
tebb szentesítést és tökélelesbülést. Ha ez a közeledés 
köztük meg nem történik, ha szerves kapcsolatba nem 
jön a való élet az isteni kinyilatkoztatással, szükség-
képen beáll köztük a szakadás, eltávolodás. Mert úgy 
látszik, mintha nem egymásnak és egymásért valók 
volnának. 

Gyakorlati példákat is hozzak fel talán Foerster 
módszerének szemléltetésére? Ettől a fáradságtól fel-
mentve érzem magamat. Tessék az ő «Jugendlehréjét» 
kézbe venni. Jóformán az egész könyv szemléltető pél-
dáknak gazdag tárháza. Mindegyik nem felel meg a mi 
céljainknak, mert talán túlságosan is természetes és 
talán nagyon is elvont. Semmi sem tökéletes a Nap 
alatt. Ez új irány is még csak erjedésben lévő must. 
De igazán kívánatos volna, hogy minél több tanító, 
nevelő lelkében erjedne. Az eredmény nem csak rabval-
lató lenne, amelytől a gyermek kelletlenül elfintorítja 
száját, hanem az erkölcsiségnek igazán zamatos színbora, 
melyet mindenki szívesen bevesz. Kóstoltassuk meg 
csak minél több szomjas lélekkel. Tóth Kálmán d r . 

Egy lap a «Budapesti Szemlébőh. 
Előkelő folyóiratunk, mely Tudományos Aka-

démiánkat szolgálja, októberi számában folytatólag 
közöl a japánokról egy sok tekintetben érdekes 
elmefuttatást (Jegyzetek Japánról, Anadolitól). Szer-
zője jó megfigyelőnek bizonyul, amíg benyomásairól 
számol be; ahol azonban oknyomozásra, különösen 
a japán társadalmi s vallási jelenségek okfejtésére 
tér át, gyenge lélekbúvárnak mutatkozik be. Nem 
ismeri föl a jelenségek okait s ilyenkor se a jelen-
ségeket, se okaikat nem értékeli helyes mérték 
szerint, kivált a Nyugatfal való összehasonlításában. 

Látom, hogy a japánok néhány év előtti nagy 
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hadi sikere, mint ma számosakét, megvesztegette 
Ítéletét, s ennek folytán abban is nagyoknak, fölöt-
tünk állóknak látja őket, amiben, mint épen köz-
leményeiből látom, nem azok; amiben maguk a 
japánok cáfoltak rá az ilyen fölfogásra azzal, hogy a 
mult század közepén a nyugati kultura behozatalán 
fáradoztak. Nem mi nyugatiak mentünk tőlük kul-
turát tanulni, hanem ők jöttek hozzánk. 

Különösen föltűnt az, hogy a szerző, csatla-
kozva a japániak önhittségéhez, a japánok «sinto-
vallásával» (az ősök tisztelete) szemben maga is 
inferioritásba állítja a kereszténységet. S ez a 
lap a közleményben főleg az, mely nyomós meg-

jegyzésre szorul. A szerző nyilván nem tanulmá-
nyozta a kereszténységet felséges tanaiban ; ebben a 
mélységes kérdésben is bizonyára szintén csak a 
külső benyomások után indult ; némely keresztény 
emberre figyelt s azokon formálta Ítéletét, hololt 
az emberek után nem mindig és nem mindenütt 
lehet a kereszténység magas értékét megbecsülni. 
Keresztény lehet a nevük, de keresztény létükre 
sokszor a kereszténység elvei ellen élnek és csele-
kednek. Ebben a kérdésben tehát a benyomás nem 
elég, magát a tani rendszert kell tanulmányozni, 
hogy kellőkép méltányolhassuk. A szerző, mint 
észlelem, e tekintetben egészen laikus s mégis döntő 
itélet kockáztatására vállalkozik. 

Szerinte Japán nem szorul a kereszténységre és 
pedig azzal a hihetetlen okadatolással mondja ezt, 
hogy «ugyanolyan erő és művelődési vágy rejlik 
saját vallásában». Annyi ez, mint állítani, hogy a 
kereszténység fölvétele semmi kulturális többletet 
nem nyújtana annak a Japánnak, mely tulajdonkép 
csak azóta tűnt föl, amióta a mult század közepén 
a nyugati kultura behozatalára adta a fejét. Már 
pedig a szerző jól tudhatná, hogy ez a nyugati kul-
tura minden izében keresztény. 

De lássuk csak az erről szóló érdekes elmélkedését. 
«A bizottság, így ír a 24. lapon, amelyet a 

kormány (t. i. a japán kormány) egy félszázaddal 
ezelőtt Európába küldött a Japánban elterjesztendő 
tudományok tanulmányozására, a vallások tekin-
tetében azt jelentette, hogy a japáni vallások jobbak. 
Ez — véli a szerző — gondolkodni valót adhat az 
utópistáknak, akik keresztyén Japánról ábrándoznak. 
Miért is válnék keresztyénné a Szigetbirodalom ? — 
kérdezi a szerző. 

Már föntebb arról volt szó, hogy a keresztyén-
ségnek nincsen kilátása arra, hogy Japán országban 
nagy szerepet játszhatik. Itt még vissza kell térni egy 
tárgyra. 

A mai keresztyénség kiválóképen modern val-
lás. A «struggle for life» és a «survival of the fitest» 
vallása. De nem volt mindig így. 

Krisztus Urunk keresztyénsége keleti, contem-
plativ, majdnem szociálista vallás volt, amely ha 
normálisan fejlődik, földi államokat soha nem léte-

sített volna. (Ez valami új fölfedezés! A Relig. szerk.) 
Az által, hogy a régi vallásokkal szemben különösen 
a világ kitagadoltaihoz szólt (ugyan ?), nagyon el-
terjedt az alsó néposztályokban, a rabszolgák között 
(pedig meghagyta a rabszolgaságot!). A sors iróniája 
azonban azt akarta (ugyan '?), hogy államvallássá 
legyen. Amint hatalomra jutott, megtagadta múltját 
(melyiket?). A pápaságban összpontosult a még meg-
levő római erő és a bevándorolt barbárok feletti 
hatalom. A pápák a cézárok helyébe léptek (dehogy 
léptek ; Konstantinápolyban tovább székeltek a császá-
rok), a keresztyénség kitűnő eszköz volt a világi hata-
lom megerősítésére. Hogy a mellett inkább a forma-
lizmus, mint a szellem vallása volt — egészen a 
reformátióig — köztudomású (már t. i. a szerző 
előtt). 

A mai keresztyénség nyugati része a reformatio 
útján jár (hogyan, hát már Nyugaton nincsenek is 
többé katholikusok ?) Uj életet nyert szelleme kitisz-
tult, de egészen eredeti bölcseleli (?) alapjára nem 
ment többé vissza. A protestantizmus eltörölte a for-
malizmust (de még mennyire!), az individualitás és 
a tudomány vallása lett (ez nagyon szépen van 
mondva). De zord égaljak és energikus nemzetek 
belőle egy kizárólag aggressziv vallást faragtak (pedig 
már a bölcsőjében volt az), a hódítók vallása lett — 
rideg, örömet nem ismerő életszabály, — mellette a 
katholicizmus, bár lassabban és több költészettel, de 
ugyanazon a nyomon haladt (ez is újdonság!) A re-
formátió által medrében megakadt az egész folyó 
(már t. i. a katholicizmus) és sokáig nem haladt. 
Végre azonban a reformált nemzetek szomszédsága 
reá is hatott. Kulturailag ma egy irányban halad 
mind a két vallás (ez sem igaz ám!). 

A Kelet-Európában divó orthodox hit (a görög-
keleti) álmosan éli tovább fél-életét. Semmi refor-
mátió nem zavarta álmait. De a korhoz semmiképen 
nem alkalmazkodván, az orthodox egyház tanai és 
a nép szelleme közölt az örvény mindinkább széles-
bedik. Bizonyos mágikus ereje van e vallásnak és 
erőt ad az orosz parasztnak soknak eltűrésére, de 
másrészt fő akadálya kiművelődésének. 

E vallások között csakis a protestantizmus jöhe-
tett volna számba a haladó Japán nemzetre nézve. 
(Miért? Előbb azt mondta, hogy kulturailag ma egy 
irányban halad a katholicizmus és a protestantizmus). 
De miért is fogadta volna el azt, mikor ugyanolyan 
erő és művelődési vágy rejlik saját vallásában — a 
protestantizmus ridegsége nélkül ?» 

No ha az a japáni bizottság ilyen szakavatott 
keresztényektől kért felvilágosítást itt Európában s 
ezek így mutatták be neki a kereszténységet, mint a 
szerző teszi, akkor nem lehet csodálkozni azon, ha 
aztán úgy referált kormányának, ahogy referált, hogy 
bizony a japán vallások jobbak a kereszténységnél. 
Mert amil itt olvastunk, azt nem az a japáni bizott-
ság mondta a kereszténységről, hanem ezzel a szerző 
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Jelefon 

maga akarja kimutatni, hogy annak a japáni bizott-
ságnak csakugyan igaza volt. 

Így pedig csak felületes dilettantizmusból lehet 
beszélni, de nem beszélhet ily módon az, aki 
gondot fordított a kereszténység és történelme alapos 
tanulmányozására. Ugy an kérem, mi nevelte naggyá 
Európát? S ha abban a japáni sinto-vallásban csak-
ugyan ugyanolyan erő és művelődési vágy rejlik, 
mint a kereszténységben, vájjon miért nem nevelte 
azokat a japánokat olyanokká, mint a kereszténység 
az európaiakat s miért kellett nekik sok század le-
folyása után itt Európában kultura után nézniök? 

Nem vette itt észre a szerző azt a szembetűnő 
cáfolatot, amely állításával szemben magában a japán 
eljárásban foglaltatik ? Ha ugyanolyan erő és műve-
lődési vágy rejlik vallásában, miért jött hát akkor 
az a japán ide Nyugatra tanulni? 

De hogy a szerző egyébként is mennyire szűköl-
ködik a kérdés alapos ismeretében és az egyszerű 
elemi logikában, mutatja a további előadása, ahol 
még folytatólag jellemzi a japánokat. Így a követ-
kező 26. oldalon ezt mondja: «Japánban a stoiciz-
mus (így nevezi a fásultságot, az egykedvűséget, a 
fatalizmust, melyre a japánit a vallása neveli) mate-
rializmussal és utilitarizmussal vegyítve jelentkezik», 
tehát maga a vallási rendszer ilyen a japánoknál 
s egy oldallal tovább: «A japáni lélek nem ismeri a 
nagy gondolatokat és emótiókat, mert egyetlen nagy 
gondolat, a haza iránti kötelesség általánosan el-
terjedve, az egész életen uralkodik s más gondo-
latnak többé helye nincsen.» 

Aki a japán lélekről ilyesmit kénytelen megálla-
pítani, hogyan kérdezheti az aztán : miért is válnék 
kereszténnyé a Szigetbirodalom? 

Valóságos antikulturális eljárás az, amit ma 
lépten-nyomon tapasztalunk, hogy ez is, az is 
emfazissal, de csak úgy gondolomformán beszél a 
kereszténységről, a vallásról, a vallástörténelemről ; 
de a legkisebb fáradságot se veszi magának arra, 
hogy azt tanulmányozza is. Az anatómiában, a maté-
zisben, a chemiában, szóval minden szakban meg-
kívánjuk, hogy csak az beszéljen bele, az mondjon 
kérdéseiről illetékes ítéletet, aki szakember a tárgy-
ban : a vallástudomány ellenben valóságos közpréda, 
melyben mindenki tanulás nélkül szakembernek 
képzeli magát. 

Az egészből aztán ilyen tudományos bukdácso-
lások kerülnek ki, aminőt a jelen esetben észlelünk; 
de hát ez a módszer jár ja a mai világban. d. 

H. Modor. 1911. végéig fizetve. 
V. Rábal i idvéy . A küldött összeggel az 1912. első 

felére is előfizetett. 
F. Törökbecse . Nem értem kérdését. A tanulmány tel-

jesen megjelent a 27. és 28. számban. 
G. Se lmecbánya . Régi helyéről azzal érkezett vissza 

a füzet, hogy a cimzett elköltözött. Az elköltözöttnek termé-

szetesen nem tudtuk továbbítani a számokat. Ebben van az 
elmaradás oka. 

Ii. Korompa. A praxis csak a conteniplatióval kap-
csolatban jó annak, akinek speculativ erő adatott. Egy-egy 
szabad pillanatot az utóbbinak kellene szentelni s folytatni 
a régi szép fejtegetéseket. Nagy kár lenne abbahagyni azt a 
munkát. 

A Sárospataki R e f o r m á t u s Lapokban a következő 
érdekes hírt olvassuk : A brassói ág. ev. egyházmegye köz-
gyűlése, Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi államtitkár, 
egyházmegyei gondnok indítványára egyhangúlag elhatározta, 
hogy az ev. püspökök fizetésének felemelését a tiszai kerület 
útján javaslatba hozza, még pedig, tekintve az ev. egyházak 
szegénységét, a fölemelés államsegéllyel lenne keresztül-
viendö. — Zsilinszky múltkor ismertetett lemondó levele s 
benne az ág. ev. püspökök lekritizálása után ez mindenesetre 
jól fog nekik esni — az aktualis államtitkártól. 

V a l a k i n e k . Levelének legtanulságosabb részlete, melyet 
megszivlelésül közlök, a következő : « . . . ünnepség alkalmá-
ból a byzantinizmusnak annyi csúnya jelét tapasztaltam, 
hogy a szó szoros értelmében undorral tölti el az embert. 
Sok ember nem a munka, hanem a csúszás-mászás által 
akar boldogulni. És akiknek a csúszás sikerült, fölénnyel 
néznek le a lent lévő profánokra . . .» Ezt már sokan mondták 
ön előtt s bizonyára sokan fogják még mondani ön után is, 
mivel az Ádámban elbukott ember állandó árnyéka ez. 
Ezen a bajon, higyje el, még a szocializmus jövő állama 
sem fog segíteni. Altalánosságban mindig igy marad ez. 

G. Budapest . Óh ja j ! Oda mondta nekik ! Megmondta 
nekik az igazat ! Lássa, hogy ön igy fogja föl a dolgot, én 
annak egy cseppet sem tudok örülni. Miért mondja úgy, hogy 
«nekik» mondtuk meg az igazat s miért nem fogja a dolgot 
úgy föl, hogy az igazság önnek is szólt ? Miért volna az 
csak másoknak és nem egyúttal önnek is mondva ? Lássa, ez 
a mi megölő hetünk, hogy mindenki folyton csak mást tart 
hibásnak s maga magát a hibásak sorából kiveszi. Pedig 
hibás itt mindenki, ön is, Péter is, Pál is — sorba vala-
mennyien. Hogy úgy vagyunk, ahogy vagyunk ; hogy anya-
gilag, erkölcsileg veszünk, pusztulunk, szegényedünk s hogy 
csodálatosan szaporodnak az izraelita nagyságok vagyonban 
és állásokban s nevezetesen hogy minden pénz az ő zsebükbe 
vándorol, közülünk ki nem hibás ebben ? Vajha végre föl-
eszmélne mindenki, vajha a saját hibáin elmélkednék min-
denki s ne nézne folyton csak mást : ez lenne a valódi meg-
újhodás kezdete. Szerény, tehetséghez mért életmód, takaré-
kosság, munkaszeretet, az Isten és az egyház parancsainak 
nagyobb respektálása : ebben van az egyes ember ereje s 
boldogulásának a módszere — Magyarországon is. 

TARTALOM : Az antimodernista eskü és a tudo-
mány szabadsága. II. Tóth Tihamértól. — A mi katho-
licizmusunk. II. (Vége.) Jenei Bélától. — Az őskeresz-
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Zubriczky Aladár dr.-tól. — A legújabb német irodalmi 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus gondolat fejlődésének feltételei.1 

I. 
Itt a Regnum Marianumban a haladó kornak 

már számos problémáját, a nevelésnek sok fontos 
eszközét, a katholikus világnézetnek, a katholikus 
érzés- és gondolatvilágnak számos nehéz kérdését 
fejtegették. Es ez szükséges is volt. Azok, akik az 
ország minden részében, mint egy-egy világító test 
lövellik szét az örök és üdvösséges gondolatokat, 
azoknak össze kell jönniök, hogy egymásból, a közös 
törekvések kölcsönös megbeszéléséből lelket, erőt 
merítsenek. Megihlet engem tehát a genius loci, en-
nek a szent helynek a szelleme és légköre, ahol 
annyi tüzes érzés és gondolat pattant márk i , s amely 
hely az ellentáborban is ugy ismeretes, hogy innen 
indul ki az erőteljes katholikus szellem széles e ha-
zába és itt látnak napvilágot azok a törekvések, ame-
lyek hivatva vannak a kor romboló szellemének ere-
jét megtörni, sőt az ellen a harcot győzelmesen fel-
venni. 

Megihlet engem ez a milieu, amelyben vagyok, 
a magyarországi hittantanárok és hitoktatók küzdő 
légiója, a kereszténység legio fulminansa, amely had-
sereghez fűződik az öntudatos, a felébredt keresztény 
ifjú nemzedéknek hitvallásos szelleme és merem 
mondani sok tekintetben az egész keresztény köz-
érzésnek jellemesebb megnyilvánulása. Amint a nagy 
német nemzetnek emelkedése, fellendülése, társa-
dalmi és hatalmi ereje a nevelés átalakulásához, a 
Reden an die deutsche Nation-hoz fűződnek, úgy a 
magyar nemzet boldogulása, erkölcsi és gazdasági 
emelkedése is attól függ, mennyire képes a vallásos 
nevelés átlelkesíteni és átalakítani az új magyar köz-
életet és mennyire képes hússal, csonttal, élettel, lé-
lekkel megtölteni a magyar geniust, hogy a destruk-
tív, a szabadgondolkodó, a sémita erkölcstelen érzés 
és gondolatvilág ki ne forgassa őseinek hagyomá-
nyaiból, nemzeti sajátosságaiból, a történeti múlthoz 
való ragaszkodásából. Ily munka valóban nemzet-
mentő munka. 

1 Felolvestatott a «Regnum Marianum» ezidei közgyűlé-
sén. Szerk. 

Mégis, ha mi magasabb szempontra is helyez-
kedünk és európai távlatból nézzük Isten városának 
és a földi országnak küzdelmét, szomorú érzések 
töltenek el bennünket. 

Látjuk, hogy Isten városa és a keresztény poli-
tika egész Európában milyen vereséget szenved. 
Franciaország, Portugália elszakadása, a spanyol egy-
házpolitikai harc, a belga kath. kormány megingása, 
vegyük hozzá az ausztriai keresztény pártok bukását, 
mindezek olyan jelenségek, amelyek látszólag a kath. 
gondolatok, irányeszmék csődjét is mutatják. Gondol-
junk a német nemzetnek és kormányzásnak az anti-
modernista esküvel szemben tanúsított magatartására 
és az egyházi diplomácia engedékenységére s ezen 
politikai küzdelmek között fellobogó szenvedélyes és 
egyházellenes hangulatra, mindez a liberalizmus tér-
foglalását és az egyházellenes gondolatok érvénye-
sülését bizonyítja. 

Ha a tudományos életre fordítjuk figyelmünket, 
azt tapasztaljuk, hogy az örökös tagadásnak szel-
leme, amely valamikor a szofisták, azután az aka-
démisták vagy szkeptikusok, később az empirizmus, 
majd rationalizmus, majd a materializmus, majd a 
kantianizmus, majd újból a materializmus, azután a 
pszichofizikai parallelizmus ruhájába öltözött és túlzó 
s romboló szellemével annyi lelket tévesztett meg, 
ujabban a pragmatizmus jelszava alatt támad fel, amely 
iránynak sok félszeg és esetlen hirdetője túllépi a 
mesterek által is megvont határokat s amint például 
Kant követői mindazt elvetették amit Kant a gyakor-
lati ész számára még fentartott, t. i. Isten létét, a 
lélek halhatatlanságát; épúgy a pragmatizmus ifjú 
bajnokai is tagadják a természetfölötti és örök gon-
dolatokat és rideg szkepticizmusban kötnek ki. 

Nagyon szomorú jelenség végül nálunk és egész 
Európában a szabadgondolkodás hihetetlenül fürge, 
tolakodó és szinte verekedő fellépése. A német Mo-
nisten-bund rágalmazásai még a hires Brancát, a 
berlini egyetem volt rektorát, a kiváló zoologust is 
kihozták sodrából és kegyetlen szavakban ostorozta 
a Monisten-bundot, amely társaság elég vakmerő csak 
azért támadni Brancát, mert nincs vele egy nézeten. 

Ue nincsen szükségünk nekünk a Monisten-
bunddal foglalkozni. Nálunk is egy jól felfegyverzett 
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hadsereg támad a kath. gondolkodás ellen, minden-
felől elosztva, pontos működési körrel ellátva és 
biztos vonalban előre haladva. Csak neveket emlí-
tek, amelyek programmok! Az ellenséges sajtó élén 
a «Világgal», a «Huszadik Század», a «Socializmus» 
a «Kelet», a «Nyugat». Ujabban az «Úttörő» és a 
«Szabad Gondolat». — A Galilei kör, amely egye-
temi hallgatókból (1200) áll. Az «Úttörő-társaság», 
amely május 21-én alakult meg Székely Aladár el-
nöklete alatt, s amelynek csak választmánya 150 
tagból áll. Gondoljunk a Természettudományi, a 
Sociologiai könyvtárra, amelyek egy csomó külföldi 
munkát ültetnek át. Bölsche, Haeckel, Darvin stb. stb. 
mind felújulnak. Gondoljunk a Galilei kör könyv-
tárára! És ezek a könyvek és folyóiratok mind ke-
lendők. A «Budapesti Hirlap» panaszkodik, hogy 
nálunk nem fogy a könyv. A «Szabad Gondolat» e 
fölött jóizűen élcelődik és így í r : «Mutasson a B. H. 
tudományos publikációkat, melyek oly rövid idő 
alatt oly óriási példányszámban keltek volna el, mint 
Szabó Ervin: Marx és Engels válogatott művei, mint 
Kautsky : Marx gazdasági tanai, Harkányi Ede : Babo-
nák ellen-je, Grünwald Béla Új Magyarország-ja, 
Acsádi Ignác : Jobbágyság története, vagy Ignotus 
Olvasás közben-je. Mutasson tudós folyóiratot, mely-
nek akkora lenne az olvasó közönsége, mint a Hu-
szadik Századé és Szocializmusé, vagy tudományos 
felolvasásokat, melyeket olyan falatkifeszítő tömeg, 
látogatna, mint a Társadalomtudományi Társaság, a 
Szabad Iskola, a Galilei kör és a szakszervezetek 
előadásait. Nem szólok a népies pamllettekről és az 
agitációs füzetekről, csak komolyát és nehezét emlí-
tem, mely időt és fáradságot követel attól, ki meg-
érteni és megtanulni akarja. És ezt az irodalmat, 
mely példányszámban páratlan a magyar tudomá-
nyos irodalomban, a munkások táplálják, fejlesztik 
s teszik olcsóvá előállításukat munkabecsükkel és 
emelkedésével, melytől a B. II. a magyar kulturát 
félli. Ez irodalom kiadói nein panaszolják 1Ö1 és nem 
is tehetik a munkabérek emelkedését, melynek kö-
szönhetik piacuk szélesedését, mert sokszorosan vissza-
térítik, amivel a bérfizetésnél többet fizettek». 

Ugyancsak a «Szabad Gondolat» elárulja, hogy 
a Galilei kör 546 előadást tartott, de ezeket nem 
részletezhetem. (46. oldal.) Elmondja, hogyan képe-
zik ők az úgynevezett szemináriumaikban az ifjúsá-
got. Csak egyet mutatok be : «E kiképző szemi-
náriumában alkalmat ad egy-egy agitációs kérdés 
teljes elsajátítására, anyagának technikai felépítésére 
és új rétegekkel való szónoklatszerű közlésére. 
A megvitatás eredményéről vázlatokat készítenek, 
melyeket minden előadni óhajtó megkap. Ezek a 
szemináriumok — folytatja a «Szabad Gondolat» — 
a szabadgondolkozó mozgalom igazi induló pontjai 
lesznek, mert belőlük évente több száz diák viszi 
szét magában az ország minden részére az agitáció-
nak előadásokban közölhető erejét». 

Vagy tessék olvasni az «Úttörőt» s látni fogják, 
mily borzasztó szellem bontogatja ki szárnyait ha-
zánkban. 

És most itt vagyunk mi a mi világnézetünkkel, 
a mi hitünkkel. Féljünk-e, remegjünk-e, vagy biz-
zunk és felvegyük a harcot ellene. Próbáljuk meg 
ezen feltornyosuló nehézséget eloszlatni, hogy annál 
erősebb legyen a mi nagy bizodalmunk. 

A politikai válságoktól, szerény nézetem szerint, 
nem kell félnünk. Nem akkor volt az egyház hely-
zete a legkétségbeejtőbb, mikor politikailag a leg-
szomorúbb volt. A politika durva eszközei akkor 
sújtották mindig legkegyetlenebbiil az egyházat, mi-
kor a földi ország legjobban érezte, hogy nincs igaza. 
Azok a politikai mozgalmak még a régi erőforrá-
sokból táplálkoznak ; de lia ezen romboló folyamok 
erei kiszáradnak, akkor a mozgalmak, az üldözések 
is elsimulnak. 

Tagadhatatlan azonban, hogy az emberi gondol-
kodás iránya megfordul, még pedig a mi javunkra. 
A «szabad gondolat» meg fog fúlni a materializmus-
ban ; a folyton ebengubát változtató protestantizmus 
pedig be fogja látni, hogy kár volt mindenféle böl-
cseleti iránnyal egyútt rohanni, kár volt, mint azt 
Paulsen tette, a protestantizmus vallásbölcseletét egé-
szen szubjektív alapokra, érzelmi alapépítményekre 
építeni és Kantot a protestantizmus bölcselőjévé 
csak azért felkenni, mert a kath. egyháznak is van 
ilyen bölcselője, t. i. szent Tamás. 

Engedjék meg, hogy ezen állításom igazolására 
egy kis tudományos áttekintést nyújtsak, hogy lás-
suk, mint igazolódik be a kath. gondolkodás az 
egész vonalon és azután rámutatok arra, hogyan fej-
lesszük, terjesszük a kath. gondolatokat. 

I. A legtöbb bölcseleti nézeteltérésnek alapja a 
kérdés: megismerhetjúk-e mi a világot vagy sem? 
A választól ugyanis, amelyet e kérdésre adunk, függ-
nek vallási és metafizikai meggyőződéseink. És ez a 
kérdés oly régi, mint maga az emberi öntudatos 
gondolkodás, innen ered minden kételkedés, min-
den hitetlenség; innen származik a pesszimizmus 
összes következményeivel együtt. Herakleitos, az 
eleaták, a szofisták, az akadémikusok, a középkori 
nominalisták, Kant, Schopenhauer, a pragmatizmus 
mind azon fáradoznak, hogy az emberi megértés 
értékét csökkentsék s egyúttal levonják a következ-
tetést: ember, azt sem érted meg, amiben élsz; azt 
a világot sem fogod föl, amely szemed, fiiled, szád, 
orrod és tapintó szerveid körébe esik! Hogy akarod 
tehát ismeretedet érzékszerveid határain túl kiter-
jeszteni? Mit beszélsz örök szellemi és erkölcsi igaz-
ságokról, örökkévaló lényről, halhatatlan lélekről? 

Az ember ősi természete mindig tiltakozott e 
szomorú következtetések ellen és Szokratesnek, Pla-
tónak, Arisztotelesznek mindig voltak hívei, akik a 
megismerés lehetőségét tanították és örök változha-
tatlan igazságokat elfogadtak. A keresztény bölcse-
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létnek ismeretelméletét pedig szent Tamás világosan 
és pontosan kidolgozta. Az ember megismeri a való-
ságot. Minden megismerésnek pedig két tényezője 
van : az érzékeink alá eső külvilág és az érzékszer-
vekkel és értelemmel (lélekkel) megáldott ember. 
Az ismeretnek tehát nem pusztán a külvilág a for-
rása, mint azt a túlzó empiristák vélik; de nem is 
csak az emberi lélek, vagy értelem maga, mintha a 
mi ismereteink egész világa csak emberi képzetek-
ből állana, amelyeket egy ismeretlen valami bennem 
létre hoz. 

A keresztény bölcselet sem nem pusztán empi-
rizmus vagy realizmus ; de nem is merő idealizmus, 
hanem a kettőnek ügyes egybefoglalása. A rideg 
empirizmus szerint az ember a világnak csupán fel-
vevő, fotografáló készüléke és csak annyit tud, ameny-
nyit a világ beléje sugároz, ami ellenkezik a mi ta-
pasztalatunkkal. Hiszen mi összes fizikai műszereink-
kel, lelkünk minden erejével azon vagyunk, hogy a 
nyers tapasztalatot feldolgozzuk, annak csalódásait 
helyesbbitjük és a leszűrt, átdolgozott tapasztalatot 
Ítéletekbe foglaljuk s törvényekben összegezzük. De 
ép ez az egyéni munka már rámutat arra, hogy az 
ismeret több, mint tapasztalás. 

De a keresztény bölcselet, nem is pusztán idealiz-
mus, vagy apriorizmus abban az értelemben, mintha 
a mi ismereteink csak a mi ideáinkra, eszméinkre 
vonatkoznának, vagy mintha mi ép lelkünk tevé-
kenysége, a tárgyaknak térbe és időbe való kivetí-
tése és kategóriáikba való osztályozása által — 
mint Kant gondolja — a világ magyarázatát, annak 
megismerését meghamisítanék. 

A keresztény bölcselet nagy tért ad a természet-
kutatónak, aki a természetet mind mélyebben ele-
mezni, megragadni igyekszik s a természetkutató 
eredményeit örömmel ragadja meg, hogy fogalmait 
mind alaposabbakká tegye. A keresztény bölcselő 
hiszi, hogy mi a valóságot megismerjük s mennél 
mélyebbre szállunk alá a természet titkaiba, annál 
többet ismerünk meg és fogalmaink is annál exak-
tabbak, hasznosabbak, gazdagabbak. 

Trikál József dr. 

Az antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. (in.) 

Az eskü első része. — Az eskü második része. — Az eskütétel ha-
tása a tudományos kutatásra. — Az esküellenes felzúdulás okai. 

Hiszen, ha mint fönt láttuk, az elfogulatlan ku-
tatás föltétlen szükségességgel kényszerít egy, e világ-
tól különálló, személyes Isten elismerésére, aki e 
világot létbe hívta s állandóan föntartja, aki tehát 
legfőbb oka az egész világfolyamatnak, akkor már 
ennek az Istennek végtelenségéből önként következik, 
hogy ebbe a világfolyamatba, ha céljai úgy kívánják, 
belenyúlhat. 

Nem lesz ez természetellenes; mert csak az a 

természetes, amit a természet Ura művel.1 Nem fog 
a változatlan Isten ezáltal változni, sem teremtő 
munkáját nem fogja kikorrigálni; hiszen mindezt 0 
öröktől fogva szándékozta. Nem fog életünk bizony-
talanná válni ; hiszen a csoda csak kivétel, amely a 
természeti törvények állandóságát erősíti. Nem is kell 
nekünk minden természeti törvényt ismerni a csoda 
megállapításához: elég annyit tudnunk, mennyire 
nem képesek a természet erői semmi körülmények 
közt sem. Nem, az elfogulatlan tudomány nem kö-
veteli a hitetlenkedő mosolygást, mikor hallunk a 
kereszténység Alapítójának csodás tetteiről; mikor 
megbízható forrásokban úgy olvassuk, hogy a keresz-
tény vértanúkra uszított fenevadjai az őserdőknek 
és sivatagoknak az aréna porondján mint kezes bá-
rányok simultak az áldozatok lábához ; mikor olvassuk, 
hogy Assisii szent Ferenc halottaságya köré össze-
gyűlt a vidék sok-sok pacsirtája, mintha megérezték 
volna az ég madarai, hogy egy hótiszta lélek szállott 
most az ég felé és így tovább. Az elfogulatlan tudo-
mánynak itt csak egy szava lehet: A Mindenható 
kezét nem köti a természet. 

«Des Höchsten Hände hemmt kein Riegel 
Im eli'rnen Kreise der Natur ; 
Das Wunder ist der Gottheit Siegel 
Als Botschaft an die Kreatur». 

Azokra az érvelésekre pedig, amelyek a törté-
nelmileg bebizonyított csodák igazságát vonják két-
ségbe, fölösleges választ adni. Az összes evangéliumi 
vagy az egyház által később igazolt csodák történeti 
hitelessége nyugszik legalább is oly szilárd alapon, 
mint a világtörténelem bármily más eseményeié. 
Hogy pedig a kinyilatkoztatott vallásnak igazsága 
bebizonyítására legalkalmasabbak az objektív külső 
kritériumok, mint ezt az eskü hangoztatja, az is vilá-
gosan áll előttünk, lia egyrészt a negativ kritériumok 
(az isteni eredetet előre kizáró fogyatkozások távol-
lété) elégtelenségét, másrészt pedig a szubjektív 
kritériumok (a lélekben ébresztett vallásos érzelmek) 
megbízhatatlanságát fontolóra vesszük. 

3. A modernizmus szelleme azonban nem elé-
gedett meg azzal, hogy a kinyilatkoztatott vallást 
megfosztotta nemesi eredetét igazoló okleveleitől. 
Ennél tovább ment, letagadta krisztusi alapítását, 
magának Alapítójának személyét kezdte faragni, sőt 
történeti létezését is kétségbevonni. Ezzel a tenden-
ciával veszi föl a küzdelmet az eskü harmadik pontja, 
amikor kimondja, hogy a kinyilatkoztatás őrét, az 
egyházat, maga a történeti Krisztus alapította Péterre 
és utódaira, mikor itt e földön élt közöttünk.2 

1 Ezt írja már szent Ágoston is : De civitate Dei (XXI. 8.) 
cimű müvében. 

2 Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi revelati 
custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum 
Christum, quum apud nos degeret, proxime ac directe insti-
tutam, eandemque super Petrum, apostolicae hierarchia 
principem eiusque in aevum sucessores aedificataem. 
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A tétel megint nemcsak dogmatikai, hanem ki-
válóan történeti kérdést tartalmaz, amelynek igazáért 
oly tanúk harcolnak, kiknek szavához kétség sem 
férhet. Az Újszövetség összes iratai — mint főforrások 
— az összes idevonatkozó többi történeti forrásokkal 
egybehangzóan tanítják, hogy a modernisták által 
az ú. n. «történeti Krisztus» (egy rendkívüli ember) 
és a transfigurait s defigurált «hitbeli Krisztus» 
(Isten Fia) közt tett megkülönböztetés minden alapot 
nélkülöz, mert minden transfiguratio és defiguratio 
nélkül is (a modernisták kedvelt kifejezései) teljesen 
ugyanaz az evangéliumok Krisztus-alakja, mint a 
mai és mindenkori ker. hité volt. Ugyanaz a Krisztus, 
aki 1900 évvel ezelőtt tényleg itt élt, járt-kelt és 
tanított köztünk és akinek történeti létezése oly 
kételyt nem tűrő bizonyítékokon nyugszik, hogy 
annak tagadásához csak korunk szellemi anarchiája 
érzett elég bátorságot. Nem csodálkozhatunk tehát 
rajta, ha azt a kétségbeesett erőlködést, amely nap-
jainkban külföldön a «Krisztus-probléma» cime alatt 
racionalisztikus vagy mythikus alapon akarja meg-
dönteni a történeti Krisztus létezését és belőle az 
emberiség ideáljainak megszemélyesítőjét, azaz alle-
gorikus alakot akar csinálni, maga Harnack, ez az 
igazán nem katholikusan elfogult kutató, tudomány-
talan eljárásnak bélyegezte (Neue Freie Presse, 1910. 
máj. 15.). Joggal kérdezhetjük, hogy micsoda tudo-
mányos sansculotteok lehetnek azok, akik a szabad 
tudományos kutatás akadályozását látják abban, 
hogy a pápa elitélte ezt a tudománytalannak minő-
sített eljárást! 

4. Az Istenembertől alapított egyház csak igaz 
tanokat kaphatott Alapítójától, azokat változatlanul 
megőrizte, minden időben helyes értelemben taní-
totta és soha későbbi tanaival az előbbiekre rá nem 
cáfolt. Ezt a tételt tartalmazza az eskü negyedik 
pontja,1 amit különben az egyház már régebben is 
erősen hangoztatott az absolut dogmafejlődés hívei-
vel szemben. 

Akik a kath. dogmákban csak egy-egy typikus 
vallási érzés kifejezését keresik s akik épen ezen 
fölfogás alapján a dogmák értelmezését sem tartják 
mentesnek a változó korszellem befolyásától, termé-
szetesen a tudományos igazságok kutatásának és azok 
őszinte hirdetésének korlátozását látják e pontban. 
Pedig a kath. álláspont korántsem jelent merev el-
zárkózást minden dogmatörténet elől. Lehet erről 
beszélni abban az értelemben, hogy a Krisztus által 

1 Fidei doctrinam ab apostolis per orthodoxos patres 
eodem sensu eadenujue semper sententia ad nos usque 
transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus reiicio liae-
reticum commentum evolutionis dogmatum ab uno in alium 
sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit 
ecclesia ; pariterque damno errorem omnem, quo divino 
deposito, Christi Sponsae tradito ab eaque fidetiter custo-
diendo, sufficitur philosophicum inventum, vet creatio hu-
manae conscientiae, hominum eonntu sensim efïbrmatae et 
in posterum iudefinito progressu perficíendae. 

elvetett mustármagban kezdettől fogva benrejlő tanok 
a támadások és viták, vagy az egyre jobban meg-
nyilvánuló lelkiszükségletek hatása alatt szabatos 
formulázást nyertek, az egyes dogmák összefüggése 
megvilágítást kapott stb. Csak olyan dogmafejlődést 
nem lehet elfogadnunk, amelyik a dogmák lényeges 
részét érinti ; amelyik olyan, egészen új dogmák hir-
detését vallja lehetségesnek, melyeknek nyomuk sem 
volt az első kereszténység hitkincsében. Tiltakozik 
az ilyen állítás ellen azoknak a világhírű, nem kath. 
tudósoknak példája, kik kutatásukkal egyenesen 
annak kimutatására vállalkoztak, hogy a katholikus 
egyház hittételei a századok folyamán nagyban el-
változtak az őskereszténység tanaitól. De munkájuk 
végén ép az ellenkezőről győződtek meg" és — 
katholikusokká lettek. Elég legyen ezek közül egy 
Newman, egy Palmer, egy Pusey, egy Krogh-Tonning 
nevére hivatkozni. Tehát tiltakozik az ilyen tan ellen 
maga az elfogulatlan tudomány, amelynek eredmé-
nyét épen napjainkban egyre nagyobb számban 
hozza fölszinre a modernisták ilyfajta állításai által 
munkára serkentett kath. tudósoknak a legapróbb 
részletekbe hatoló, nem egyszer évtizedekig tartó 
unalmas, de annál nagyobb bizonyító értékű ku-
tatása. 

5. Az eskü ötödik pontja jellegzetes modernista 
állítást itél el azzal a szavaival, hogy a józan hit 
nem lehet az öntudat alattról fölfelé törő érzelmek 
szülötte, hanem az ész hódolata az igazmondó Isten 
által számunkra nyújtott igazságok előtt.1 

A tétel egy kis megfontolás után bizonyításra 
alig szorul. Van-e valaki, aki vallásos hitének alap-
jait egyedül az ingatag, folyton változó érzelmi 
világ ködös területén keresné, ahelyett, hogy ésszel 
megfogható igazságokra építené föl azokat! Igaz, az 
érzelmi világot nem lehet, sőt nem is kell kizárni a 
hit területéről. De minden emberi cselekvés lefolyá-
sának józan rendje azt követeli, hogy annak csak 
harmadlagos helyet juttassunk az ész és akarat mű-
ködése után. Hogy t. i. az érzelmek csak a meg-
ismerés és akarás megelőző lelki processusai után 
és azokból fakadjanak. Az érzelmek lehetnek csil-
lagok, melyek tiszta időben kalauzolnak is; de az 
ész iránytűje mindig többet ér, mert akkor is irá-
nyítja a hajó járását, ha az ég beborul és a csillagok 
már nem ragyognak. 

Ha az emberi életben, vagy különösen annak 
legfontosabb megnyilatkozásában: a vallásos élet 
területén, vezető szerepet juttatnánk a nem egyszer 
hatalmunkon kívül eső, vak, jövő-menő érzelmi világ-

1 Sincere proflteor, fldem non esse coecum sensum 
religionis e latebris subconscientiae erumpentem, sub pres-
sione cordis et intlexionis voluntatis moraliter informatae, 
sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae 
ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac 
domino noslro dicta, testata et revelata sunt, vera esse cre-
dimus, propter Dei auctoritatem summe veracis. 



22. szám. RELIGIO 565 11 

nak, mi lenne annak az embernek hitéletével, akiben 
az érzelmek szűk területre szorítkoznak! Mi lenne 
általában a férfiak hitével, kiknek érzelmi világa 
messze elmarad a nőkétől ! Mi lenne ugyanazon egyén 
vallásos meggyőződésével, ha lelkében egész ellen-
kező érzelmek váltják egymást! Mi lenne a vallásos 
meggyőződés biztosságával stb.! Mindezek önként 
fölvetődő kérdések, melyek alkalmasak az ilyfajta 
kísérlet elhibázottságának kimutatására. 

Emellett vegyük azt is szemügyre, hogy az egyén 
szubjektív érzelmei és az igazság között néha óriási 
iir tátong és aki azt hiszi, hogy az objektiv igazság 
az ő érzelmei szerint igazodik, az megérdemli az 
azoknak az afrikai uralkodóknak szánt mosolygá-
sunkat, kik az előttük gyűlölt egyének nevét levakar-
tatták az emlékoszlopokról és azt hitték, hogy ezzel 
megpecsételték az illetők túlvilági sorsát is. Vájjon 
nem méltán érte-e hát a pápai kárhoztatás azt a 
«tudományt», amely az emberi lélek legnemesebb, 
vallásos működését az érzelmek labilis talajára 
tolja át! Erre a tudományra áll igazában egy német 
író szójátéka: «Wissenschaft und Wahrheit liegen oft 
ebensoweit auseinander, als wahrsagen und die 
Wahrheit sagen».1 

Ez a tétel zárja be az eskü első részét, amelynek 
igazságára merő megfontolás és a teljesen szabad 
tudományos kutatás alapján igyekeztünk rámutatni. 

Az eskü második része. Ha az eddigi öt tétel 
tudományos biztonsága iránt kételyt nem táplálha-
tunk, akkor az eskü második részének előadásában 
már nem is szorulunk sok bizonyításra, minthogy 
annak állításai logikus következetességgel folynak az 
első részből. Mert, ha az egyház tényleg isteni alko-
tás, akkor csak természetes dolog, hogy az általa 
megkövetelt hittételek, amennyiben történeti esemé-
nyeket érintenek, nem lehetnek ellenmondásban a 
történelemmel, mint ezt az eskü második részének tény-
leges bevezető sorai is hangoztatják2 és csak természe-
tes, hogy a dogmáknak az egyház mindig ugyanazt a 
helyes értelmezést adta. Ép ezért elitélendő, de szük-
ségtelen is az az álarcos eljárás, amely a katholikus 
tudósban kettős személyt akar megkülönböztetni : 
külön a hivő és külön a tudós személyét, akik közül 
az utóbbi egész bátran vallhat oly nézeteket, ame-
lyek a dogmák igazságát kétséges világításba állít-
ják, csak mint katholikus hivő nyíltan meg ne tagadja 
azokat.3 

1 Weiss : Lebensweisheit. Freiburg i. Br. 1908. 47. 1. 
2 Beprobo errorem affirmantium, propositam ab Eccle-

sia fidem posse históriáé repugnare, et catholica dogmata, 
quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae 
religionis originibus componi non posse. 

3 Damno quoque ac reiicio eorum sententiam, qui di-
cuntchrist ianumhominemerudit iorem induere personam dup-
licem, aliam credentis, aliam historiei, quasi beeret historico 
ea retinere, quae credentis fidei contradicant, aut praeniissas 
adstruere, ex quibus consequatur dogmata esse aut falsa auf 
dubia, modo haec directe non denegentur. 

Nem közönséges elfogultság kellett ahhoz, hogy 
valaki ezen eljárás elitélésében «az összes tudomá-
nyokban egyedül alkalmazott módszer» elitélését 
láthassa. Igaz a pápai kárhoztatás a modernistáknak 
ezen hírhedt «történeti módszere» ellen szólott, de 
olyan módszer ez, amelyet az agnosztikus bölcselet 
hívein és egynéhány liberális bibliakutatón kívül 
egyetlenegy komoly tudós sem használt, mert nem 
is használhat. A tudósbecsület nem engedi ezt. De 
ilyen, a tudományos tisztességet tagadó kétszinűség-
hez folyamodni fölösleges is annak, aki egyrészt el-
ismeri az egyház isteni alapítását, másrészt pedig 
fontolóra veszi, hogy ugyanaz az Isten, ki egyházá-
val a hittételeket közölte, ugyanaz a szerzője min-
den más, a természet rendjében található igazságnak 
is és azért a kutató tudós soha oly helyzetbe nem 
kerülhet, amelyben egy kétségtelenül bebizonyított 
tudományos tétet és egy szintén kétségkívül bizonyos 
hittétel összeütközésétől kellene tartani. Az ilyen 
tudós előtt a hit és ész tovább is megmaradhatnak 
közös háztartásban. 

Ennek a kettős evangéliumnak : egy tudatlan 
hivők számára való, exoferíkus és a tudósoknak való, 
esoterikus evangéliumnak hirdetésében rejlik a mo-
dernizmus egyik legrombolóbb tanítása. Ez határo-
zottan erkölcstelen tanítás ! Tanulatlan és tanult 
katholikusnak, egyszerű hívőnek és művelt theolo-
gusnak egy nálunk a katekizmusa, egy és ugyanaz 
a hite, egy a reménye, egy a szeretete. A katholikus 
egyház kebelén belül sohasem kellett tartani szent 
Pál szemrehányásától : Vájjon megoszlott-e a Krisz-
tus? Divisus est Christus? (I. Kor. 1, 13.) 

Az eskü következő mondatai a Szentírás értel-
mezését érintik és azt egész természetesen magának 
az egyházi tekintélynek tartják fönn a racionalisták-
kal szemben, akiknek — mint minden természet-
fölötti tagadóinak — semmi illetékességük sem lehet 
a természetfölötti isteni kinyilatkoztatás természet-
fölötti kritériumaival hitelesített okmányainak értel-
mezésében.1 Amiből azonban ismét nem következik 
az, hogy megfosszuk a tudományos kutatást e téren 
attól a rendkívül fontos szerepétől, amit a szent szö-
vegek romlatlan, eredeti alakjának helyreállításában 
(szövegkritika) betölt; persze föltéve, hogy ez a ku-
tatás tényleg szabad kutatás és nem áll a modernista 
előítéletek szolgálatában. 

Mindenesetre elitélendő a modernisták eljárása, 
amidőn azt a látszatot igyekeznek fölkelteni, mintha 
a pápák a Szentírástudomány művelését megakadá-
lyoznák. Az utóbbi években alig hangsúlyoztak a 
pápák valamit jobban, mint épen a biblikus tudo-

1 Reprobo pariter earn Scripturae Sanctae diiudicandae 
atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, 
analógia Fidei, et Apostolicae Sedis normis posthabilis, ra-
tionalistarum commentis inhaeret, et criticen textus velut 
unicam supremamque regulám, baud minus licenter quam 
temere amplectitur. 
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mányok minél alaposabb művelését. Elég legyen 
erre nézve XIII. Leó: «Providentissinuis Deus» 
(1893. nov. 18.) kezdetű encyklikáját és a X. Pius 
által legújabban alapított biblikus intézetet fölemlíteni. 

l)e bogy magának a szövegnek értelmezésében 
mily kevéssé szabad egyéni nézeteknek teret nyitni 
és a szövegkritika önmagában mennyire képtelen a 
szöveg helyes értelmét kifejteni, azt minden érvnél 
jobban igazolja annak a megszámlálhatatlan keresz-
tény szektának a keletkezése, amelyik mind, kivétel 
nélkül, a Szentírásból akarta igazát kimutatni és nem 
egyszer egy és ugyanazon helyből merített egészen 
ellenkező magyarázatokat, igazolván ezzel a régiek 
véleményét : 

Hic liber est in quo quaerit sua dogmata quisque; 
Iuvenit et pariter dogmata quisque sua. 

«The devil can cite Scripture for his purpose» — 
mondja Shakespeare a «Velencei kalmár»-ban és ez 
állítása a századok folyamán fényes igazolást nyert. 
Nem nehéz belátnunk azt, amit maga Goethe el-
ismert, hogy t. i. főleg e ponton kellene nagy kár-
ral nélkülözni az egyházi tekintély ütmutatását.1 

Krisztus tanainak teljesen ép megőrzése a holt köny-
vön kívül okvetlenül egy élő tanítótekintélyt is meg-
követel. (Az egyházi tekintély fontos szerepéről kü-
lönben alább még meg fogunk emlékezni.) 

Nem annyira a szabad kutatás iránt érzett sze-
retetre, mint szintén erre a semmi fensőbb tekintélyt 
ismerni nem akaró törekvésre vihető vissza a moder-
nizmusnak az az alapelve, amelyet az antimodernista 
eskü következő sorai ítélnek el s amely szerint a 
történetkutatónak munkája közben teljesen el kell 
tekintenie a katholikus egyház és a hagyomány ter-
mészetfölötti eredetétől és attól az isteni segítségtől, 
amely minden egyes kinyilatkoztatott igazság sértet-
len megóvásának biztosítéka.2 

Az eddigiek után a természetfölötti elemek a priori 
tagadása — mert tulajdonképen ennek kárhozta-
tása értendő az eskü említett mondatában — mái-
maga világos jele a kutatásba bevitt lappangó elő-
ítéleteknek. Viszont azok előtt, kik ismerősek azzal 
a szorgos kutatás részleteivel, amit az egyház vég-
hez visz, míg valamely jelenség természetfölötti jel-

1 «Schon Petrus meinte — írja Goethe — in Pauli Brie-
fen wäre vieles schwer zu verstehen und Petrus war doch 
ein ganz anderer Mann, als unsere Superintendenten». L. Bei-
mel : Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum. 
Freiburg i. Br. 1904. 92. 1. 

2 Sententiam praeterea illorum reiicio, qui tenent, doc-
tori diseiplinae liistoricae tlieologicae tradendae, aut iis de 
rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante con-
ceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, 
sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem 
uniuseuinsque revelati veri ; deinde scripta Patrum singulo-
rum interpretanda solis scientiae prineipiis, sacra qualibet 
auetoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua prophana 
quaevis monumenta soient investigari. 

lege mellett nyilatkozik, azok előtt talán említeni is 
fölösleges, hogy az egyház ez eskü által épen nem 
akar utat nyitni holmi «csodamániá»-nak. Az a tudós, 
aki letette ezt az esküt, továbbra is legelsősorban a 
természetes pragmatizmus hívének fogja magát val-
lani kutatásai közben és csak ottan tér át az okok 
megjelölésében természetfölötti területre, ahol a ter-
mészetes okok kielégítő megoldás nyújtására elég-
telennek mutatkoznak. Es eljárása bizonyára méltóbb 
lesz a szabad kutatás nagy eszméjéhez annál a verí-
tékező erőlködésnél, amely az előre megkonstruált 
s a természetfölötti elemet abszolúte kizáró theóriák 
védelme érdekében nem riad vissza a legképtelenebb 
magyarázattól sem. (Erre nézve elég legyen hivat-
kozni arra a képtelen erőlködésre, amellyel Renan 
stb. kisérlelték meg Krisztus csodáit kimagyarázni.) 

A katholikus tudóstól tehát ilyen eljárás miatt 
venni el a tudományos kutató cimét olyan tájéko-
zatlanságra vall, amilyet joggal tarthatunk a tudo-
mányos analfabéták privilégiumának. 

Tóth Tihamér. 

A mohácsi csatavesztés. (VI.) 

A seregben mindezen lesújtó előzmények dacára 
lelkes hangulat uralkodott. Kétségbeesésről, félelem-
ről szó sem volt. Innen hirdették némely demagógok, 
hogy nincs mit félni a töröktől. Gyáva, züllött, rosz-
szul vagy sehogysem fegyverezett had az legnagyobb-
részt, amely az első ágyúlövéstől megfutamodik. 
Nincs tehát semmi ok arra, mondták, hogy még 
tovább is halogassák az ütközetet. Nyíltan szidták, 
gyalázták a seregben a király tanácsadóit és általá-
ban a főurakat, akik «futásra gondolnak és nem 
csatára». Nagy hangon hirdették, hogy az ellenséggel 
«lia igazi férfiak, bátran meg kellene ütközniük». 

A sereg hangulata, mely már majdnem durva 
inzultusokban tört ki a főurak ellen, magával ragadta 
a királyi tanács tagjait is. Brodarics és a többi előre-
látóbbak minden figyelmeztetése dacára is elhatá-
rozták a megütközést. Ez a határozat Tomori Pálnak 
sem volt ellenére. Ő ugyanis azt gondolta, hogy a 
győzelemhez elegendő lesz a sereg bátorsága és vi-
tézsége. Nem vette figyelembe az ellenfél túl erejét. 
Könnyenhivősége miatt illúziókban ringatta magát. 
Hitelt adott a seregben szájról-szájra szálló kósza 
híreknek ; hogy az ellenség «harciatlan és rosszul 
fegyverzett, alig van minden tizediknek vagy husza-
diknak olyan fegyvere, amellyel ártani tudna, vagy 
hogy a török hadseregben nincs is igazi, bátor, el-
szánt csapat, mert az «előbb Nándorfehérvár alatt, 
majd Rhodus ostrománál elhullott.» Tomorit ezek a 
kósza hírek, melyeket legnagyobbrészt a törökök 
terjesztettek a magyarok félrevezetése céljából, dön-
lőleg befolyásolták. 0 is a küzdelmet ajánlotta. Tehát 
a törökkel való megütközés elhatároztatott, ami a 
sereget megnyugtatta és kitörő örömre késztette. 
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Miután a csatát elhatározták, sürgőssé vált a 
hely megjelölése is. Tomori azt tanácsolta, hogy a 
csatát a Karasica és a Duna—Dráva közti mocsaras, 
ingoványos vidéken vívják meg, mert «e mocsáron — 
amint egy török író mondja — áthatolni épen olyan 
rendkívül nehéz volt, mint a tű fokán». Tomori te-
hát helyesen számított és intézkedett, de a hadi ta-
nács nem hagyta jóvá tervét és visszarendelte őt. 
A csata teréül pedig a mohácsi síkot választották. 
A mohácsi síkság, 20—22 kilométer hosszú és 8 kilo-
méter széles, Mohácstól délre a Duna és a pécsi 
hegyek szakadékai közt terül el. Keleti oldalán közte 
és Duna között egy posványos terület volt, amely 
épen akkor a sok eső miatt meg volt dagadva és 
abban az esetben, ha a török sereg erre űzné a magya-
rokat, komolyan veszélyessé válhatott. Nagy, sőt mond-
hatni végzetes hiba volt a magyar hadsereg részéről, 
hogy az éjszak-déli irányban húzódó előbb 30—40 
méter, majd távolabb egészen kiszélesedő dombokat 
el nem foglalta. Ezeket annál jobban kinasználta a 
török hadsereg, mert ezek mögé húzódva, egészen a 
csatáig tévedésben tudta tartani a magyar sereget, úgy 
számára, mint fölállítására nézve. 

A magyar hadsereg inferioritása a törökkel szem-
ben mutatkozott még a hadirend fölállításában. Három 
nappal a csatát megelőzőleg hosszú és heves szó-
harcokat folytatlak erről a hadi tanácsban. Ezekben 
a szóvitákban néhány érdemleges és a kivitelre al-
kalmas indítvány is hangzott el. így pl. Gnojensky 
Lénárd, a lengyel segédhadak vezére, azt tanácsolta) 
hogy a magyar hadsereget biztonság kedvéért sze-
kérsánccal vegyék körül. Tervét nemcsak Radies, 
Rosicz és Bakits Pál rác vajdák, akik jártasak vol-
tak a török elleni küzdelemben, helyeselték és támo-
gatták, hanem többen a magyar urak közül is. Azon-
ban a lervet, mint annyi sok mást, az idő rövidsége 
miatt nem lehetett végrehajtani. De talán ez nem is 
lett volna olyan nagy baj. Mert a szekértábor, bár a 
gyalogságnak meglehetős biztonságot nyújtott, nem 
engedte volna teljesen kifejlődni a lovasságot; ami 
pedig itt nagy szerencsétlenség lett volna, mert a 
sereg fele, 14 ezer ember, lovas volt. A szekérsánc 
fölállításának elmulasztása, ha hiba volt is, de semmi-
esetre sem döntő fontosságú. 

A sereg fölállítása is sok vitára, veszekedésre 
adott alkalmat. Különösen sokat vitatkoztak arról, 
hogy a király részt vegyen-e az ütközetben vagy 
sem? Egyik rész, a főurak, azt akarta, hogy a király 
nem messzire az ütközet színhelyétől várja be az 
ütközet lefolyását és védelmére néhány ezer lovast 
rendeljenek. A sereg azonban zúgolódott emiatt, 
mert a régi szokásra hivatkozva, akarta, hogy a ki-
rály a csatában részt vegyen. A sereg hangulatát 
látva fölmerült az a terv is, hogy a «király helyett 
más öltse föl a királyi fegyvereket». De ezt, úgy lát-
szik, csak végső kétségbeesésükben akarták végre-
hajtani. Erre azonban nem került a sor, mivel sike-

rült egy közvetítő indítvánnyal úgy a főurakat, mint 
a sereget megnyugtatni. Eszerint a király megjelenik 
az ütközetben, de őrzésre három hű és megbízható 
emberét, Ráskai Gáspárt, Török Bálintot és Kállai 
Jánost rendelték. Ezeknek kötelességükké tették, hogy 
a királyt, ha az ütközet kimenetele kétesnek látszik, 
rögtön kivezessék és haladék nélkül e célra elhelye-
zett váltott lovakon meneküljenek. Ebbe azután 
mindannyian belenyugodtak. 

Elérkezvén a végzetes nap hajnala a vezérek a 
sereg fölállításához fogtak. Az egész sereget két csata-
rendbe osztották. Az első csatarendhez tartoztak a 
vezérek is, akik azonban az egész idő alatt nem ma-
radtak helyükön, hanem jártak-keltek, «hogy min-
dig ott lehessenek, ahol szükség van rájuk». Az első 
csatavonal körülbelül 10 ezer emberből állott. Fede-
zésükre szolgált a jobbszárnyon Tahi és Batthyány, 
a balszárnyon pedig, Szapolyai helyett, Perényi Péter 
vezérlete alatt álló 2—2 ezer főből álló lovascsapat. 
Az első csatasorban voltak még a főurak közül 
«Palóczi Antal, Homonnai Ferenc, Perényi Gábor, 
Szécsi Tamás, Báthori András, Czibak Imre és mások». 

T. L. 

A festmény és tárgya 

Ha műtárlatot kellene nézni, talán nem is volna 
jó Lyka Károllyal együtt menni. Előbb-utóbb csak 
elszólnám magam s megtalálnám kérdezni: 

— Ugyan mit jelenthet ez a kép? 
— Hisz az mellékes! — válaszolna a kérdezett. 

Avagy legalább is ilyesfélekép kellene válaszolnia, 
hogy elméieléhez hű maradhasson. 

«Mindenekelőtt nézzük a képet képnek — írja ő2 — 
azaz ne keressünk benne irodalmi, hanem pusztán 
festői elemeket. Ne az legyen a döntő, hogy milyen 
eseményt mutat a kép, minő novella vagy ötlet rejlik 
benne. Mindez az író mesterségébe vág s jó író 
mindenesetre jobban előadja nekünk a történetet, 
a novellát, mint a festő. A képnek ez a külső témája, 
ügynevezett tartalma vagy cime ne keltsen bennünk 
döntő rokon- vagy ellenszenvet. Mert a festő a festés, 
a forma és szín világában él s ha már egyszer vele 
van dolgunk, ám hadd szóljon hozzánk az igazi 
mesterségének hangján. Lám, Rafaelnek hires vati-
káni freskójáról, a «La disputa» cimen ösmertről, 
máig sem tudták kisütni a legravaszabb műtörténé-
szek sem, hogy egészen precize mit is ábrázol. E}) oly 
zavarban vannak Tiziano egyik legremekebb fest-
ményét illetőleg, amelyet önkényesen kereszteltek az 
«Égi és földi szerelem» címre. Legalább egy tucat, 
egymástól teljesen eltérő magyarázatot olvashatunk 

1 Általában minden tárgyú festményről van szó, kivéve 
az egyházi tárgyú festményeket, amelyeknél a fősúly ép az 
elbeszélő részre esik s azért egészen más elbírálás alá is esnek. 

2 Egyházi Műipar: XI. 9. sz. 145. 1.; Lyka Károly: Kis 
könyv a művészetről. Budapest, 1908. II. kiadás 9. 1. 
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e kép témájáról. És mégis, bármennyire farkasszemet 
néznek egymással e két remekmű tartalmi magya-
rázói: abban szépen megegyeznek, hogy elsőrangú 
műremekről van itt szó.» 

Mert hát — zárja le a következtetést nem az 
irodalmi elem, nem is a címben kifejezhető tartalom 
a fő. De igenis a kép festői tartalma stb. 

Hát igen! Mi ezt szívesen írjuk alá. Nagy, de ép 
oly érdekes igazságokat mond el az író. A laikus 
talán zavarba is jut. No természetes. Nem látja ő a 
szinek csevegését. A rajz kifejező erejét nem veszi 
észre. S így csak a kép meséje1 marad. Erre pedig 
azt mondják: «Ez mellékes. Ne nagyon nézze!» — 
Még azt is megértenők, ha ilyenkor megütközéssel 
fakadna ki : «Mit nézzek hát? A kép visszáját talán?» 

Ám, aki ismeri a szinek költői nyelvét, ismeri a 
rajz erős jellemzését és a fényárnyalatok hangulat-
világát át tudja érezni, az bizonnyal nem is fog 
a festmény tárgyának meseszövésével a végletekig 
bíbelődni. Nem ! Mert hiszen az ő lelkéhez a szinek, 
a tónusok amúgy is szebben, vonzóbban szólnak, 
mint maga a tárgy. De azért mégis valami az elis-
merésből jut ám a mèsének is. A szinek legbúzgóbb 
imádója sem mondhat ja : «Nekem nem kell mese»! 
Mert kell. Kell, hogy valami •— hogy úgy mondjam 
hordja a színeket. Kell valami keret, amelybe bele-
illesztjük a hangulatot, az eszmét. Mégis csak kell 
tárgy, amelybe a művészet a maga sajátos életét 
leheli. Vagy van művészi alkotás, amelynek semmi 
elbeszélő tartalma sincs? 

A dolog tehát mégis csak úgy lesz, hogy a téma 
a kép lényeges része,2 ha nem is a művészet lénye-
ges része.3 Tárgy nélkül a kép nem lehet. De a leg-
szebben elbeszélő kép is lehet művészileg értéktelen.4 

Kell, hogy a kép mondjon valamit. De hogy művészet 
legyen, ahhoz ezenkívül is kell még valami. Igen. 
Kell még a legértékesebb. A lélek. Lélek, amelyben 
életet nyer a kép. Ezt én tulajdonképen úgy szeret-
ném mondani, hogy a kép, mely hidegen, szárazon 
mond el valamit, bármi szépet és bármily világosan 
beszél is, mégis csak egyszerű kép marad, lia a 
mondókáját közönnyel mondja el, mint ahogy — te-
szem azt — mi a bennünket nem érdeklő mult 
eseményeket szoktuk elmesélni. Ellenben, ha azt 
akkép meséli el, amint mi meséljük el, azaz inkább 
csak átérezzük életünk eseményeit, az érzelmek cso-
dás játékával, a hangulatok csendes hullámzásával 
mintegy életet lehelve abba, így mesélni csak a mű-
vészet kiváltsága. Ott kezdődik tehát a művészet, ahol 

1 E szóval akarjuk megjelölni mindazt, ami csak egy 
festmény tárgyául szolgálhat pl. személy, táj stb. 

3 Mert nélkülözhetetlen. 
3 T. i. nem a kép művészi részének a lényeges alkat-

része. 
4 Ep a legprimitívebb képek sokszor a legvilágosabbnn 

mesélik el a mondanivalójukat. Bár sokszor nevetséges 
módon. Pl. gyerekrajzok, értéktelen nyomtatványok stb. 

a száraz közönyös elbeszélés végződik, hogy helyt 
engedjen az élet őszinte, közvetlen csevegéseinek. 

De talán jobban értjük ezt meg egy-két példából. 
Kint a szabadban, a réten, mely félig le van kaszálva, 
áll egy kis fa. Árnyékában két arató pihen. A férfi 
szétvetett tagokkal s szemére hűzott kalapjial szen-
dereg. Az asszony ül s tekintete a távolban révedez. 
Fényképészt állítsunk ide s kapunk tőle egy képet, 
amelyre azt mondjuk majd : «Nini, pihenő aratók»! 
Semmi egyebet. Bastien-Lepage (Jules) festő ecsetje 
alatt egész más életet nyert e kép. Aki látja, elnémul 
és elgondolkodik. Szive közel fog állani ahhoz a 
szegény arató szivéhez. A szeretet gyengédségével 
mondja : «Szegény ember, mily jól esik neki egy kis 
pihenés.» Az ott ülő nővel meg együtt érezzük át a 
bágyadtságot, a munkát s az izzó nap fojtó leve-
gőjét stb. A fényképet csak egyszerűen látjuk, tudo-
másul vesszük, ezt a festményt meg átérezzük. Igen, 
olyasképen, mintha tényleg mi magunk élnők ezt át. 

Vagy például vegyünk egy más, ismertebb s 
hozzá más tárgyú képet. Teszem azt Bismarck képét. 
A fényképész végtelen pontossággal vette volna le 
minden arcvonását s minden hajszálát. Az ilyesmit 
szinte meg lehet olvasni a fényképen egy jobb 
nagyítóüveg segítségével. Nincs is az a rajzoló, aki 
vetekedhetnék a fényképezőkészülék pontosságával. 
Minden fénysugár, mely a készülék lencséjébe téved, 
otthagyja nyomát. De van valami, aminek a sugarait 
nem fogja föl a lencse, a — lélek. Minden külsőség 
az övé. De a beléletünk, lelkünk iránt érzéketlen 
marad. A külvilág az övé, de a belvilág ismeretlen 
előtte. S azért a fényképész utólérhetetlen pontos-
sággal vette volna le Bismarck külsejét, de csak a 
külsejét. Midőn azonban Lenbach állt oda, az a 
Bismarck lelkét vetette a vászonra. Aki személyesen 
sohasem ismerte a herceget, megismerheti Lenbach 
képei után. Nem azt érteni, hogy a külsejét ismeri 
meg s mondhatja : «Igen, tényleg így nézett ki Bis-
marck!» Hiszen így a fénykép még jobban ismertet. 
De azt értem, hogy e festményekből a nagy ember 
lelkét és egyéniségét ismerjük meg. Igen, úgy amint 
a személyes érintkezés folytán szoktuk megismerni 
az embert. Mert azokban a Lenbach festette Bismarck 
szemekben mindig van valami a herceg lelkéből. 
A vasakarat, a törhetetlen erős lélek, a merész tervek, 
az egyik képen kiélesítve még a gondterhes, de dacos 
tekintettel, egy más képen még gyöngéd, családi 
melegséggel enyhítve. Mert hát a fényképen a hatal-
mas ember nem él, de a Lenbach-képeken igenis él. 

A tájképpel is így áll a dolog. A legjobb fény-
képen is csak egyszerű fasor marad a fasor. De — 
teszem azt — Mednyánszky képein ott lesz a nyirkos 
őszi reggel. A nyirkosság meglesz az uton, de ott 
lesz a hullott leveleken s a levegőben is. S mi szinte 
a cipőnket nézzük, nem tajiadt-e hozzá az út nyir-
kos pora. Egy másik képen persze más valami lesz. 
Talán az az érzés, amely akkor száll a szivünkbe, 
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amikor a tikkasztó nyári nap elől a friss fenyvesbe 
menekülünk. Lélekzünk nagyot s kiszalad ajkunkon 
a szó: «Jaj, de jó itt most»! 

De nem folytatjuk a példákat.1 A fönti három 
is eléggé jellemző. Megértjük igy is, amit előzőleg 
mondottunk volt. S nyomban le is vonhatjuk a kö-
vetkeztetéseket : 

aj a téma fontos, mert nélkülözhetetlen. Ha már 
beszélünk valamiről, már csak kell róla beszélnünk. 
Ha festünk, már csak tudnunk kell, hogy mit festünk. 
Mindenesetre érdekes dologról könnyebb érdekesen 
beszélni ; de egyszerű, igénytelen témáról is érdekesen 
beszélni, annál nagyobb művészi erőre mutat. 

bj A téma nem fontos a művészi érték meg-
birálásánál. A legszebb dologról is lehet közönyösen 
beszélni. S amig a kép a fénykép külsőségével és 
merevségével hat reánk, nem művészi. Ellenben a 
művész az igénytelen eseménybe is önthet életet 
s mi ott is átérezzük a hangulatok hullámzását s az 
érzelmek melegét. Bárhová is állítjuk Mednyánszkyt, 
a képe művészi lesz. S bárhová állítjuk a fényképészt, 
a képe csak hideg fénykép marad.2 Úgy van bizony, 
hogy nem attól függ a művészi érték, hogy mit 
mondunk, de azt, hogyan mondjuk el. 

cj Lényeges a tárgy oly értelemben is, hogy miről 
mondjuk el azt, amit mondunk. Bizonyos, hogy 
Lenbach arcképei nem úgy beszélnének a mi Dobzse-
Lászlónkról, ahogy a nagy Bismarckról beszélnek. 
Hiszen akkor hamisan beszélnének mind. Úgyszintén 
a tavasz üde élete is csak a tavaszé s nem lehet azt 
ráoktrojálni a perzselő nyári időre. Az est melanchó-
liája is csak az esté s nem a reggelé. S mi minden 
egyénisége mellett is furcsán néznők a festőt, aki a 
spanyol eget festené oda a Balaton partjai fölé. 
De még oly értelemben is fontos a tárgy, hogy ki, 
miről tud szépen beszélni. Lenbach föltárta Bismarck 
lelkének titkait. De a mi erdeink titkait nem értette 
volna meg. Amoda Lenbach kellett, de bérceink közé 
Mednyánszky kell. 

d j a szemlélő szempontjából sem közömbös a 
téma. 1. Ha nem tudja, miről van szó, a kép hidegen 
hagyja. Lelkében nem hagy nyugtot a kérdés: «De hát 
mégis, miről van szó ? Miről is lehet így beszélni» ? 
S ha nem kapjuk a feleletet, valahogy úgy vagyunk, 
mintha valakit sírni látunk s nem tudjuk, miért. 
Nem igen érezzük át a könnyeit. Inkább kérdezni 
szeretnők: «Mi bajod»? Amint azonban megértjük a 
kép tárgyát, felemelkedünk s ajkunkon a szó : «Ertem» ! 
De e szó nemcsak témára fog vonatkozni, hanem az 
egész festményre. Igen. Mert tulajdonképen akkor 
értjük meg a színeket is, a rajzot, a fényhatást s a 
többit mind. Azért nagyon bajos azt mondani, hogy 

1 Azért vettünk hármat a legkülönbözőbb tárggyal, hogy 
lássuk, hogy a legkülönbözőbb tárgy mellett is a lényeg 
ugyanazon múlik. (Genrekép, arckép, tájkép.) 

2 Lehet a fénykép is érdekes és hatásos, de nem hat a 
festmények melegségével, közvetlenségével és bensőségével. 

a műtárlaton egész mellékesnek vegyük a képek 
tartalmát. 2. A kép művészi értéke nem nyer s nem 
veszít, ha én értem a tárgyát, vagy nem. De én előttem 
nyer az értéke, ha megértem. A reális érték tehát 
nem változik, de a szubjektív értéke igen. Azért a 
világosan beszélő festőket könnyebben érti meg a 
nagyközönség s jobban is értékeli.1 

Még csak a legelején említett Ráfael s Tiziano 
ismeretlen tárgyú két képéről annyit kell mondanunk, 
hogy a két nagy festő mindenesetre nagyon jól tudta, 
mit fest s miért épen ezt és miért épen így. Hogy 
mi nem értjük, az tényleg a mi bajunk, de nem a 
festményeké. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint 
Klopstock volt «Messziás»-ának néhány sorával, 
melyekről azt mondta : «Valaha csak Isten értette és 
én; azóta én elfelejtettem s ma azokat csak Isten érti 
egyedül». Kóza György. 

Jégkorszak, Vízözön, Szivárvány. 
«lis szivárvány lesz a felhőkben és 

meglátom azt és megemlékezem az 
örök szövetségről, mely köttetett az 
Isten között és a földön levő vala-
mennyi testnek minden élő lelke 
között.'- Mózes első könyve. IX. 16. 

Miután az alábbi fejtegetés főépületét a Vizözön 
képezi, a Jégkorszakot és a Szivárványok korát úgy mu-
tatom be, mint az egyetemes katasztrófa herkuleszi pil-
léreit, mint az iszonyú világrombolás tényének legékes-
szólóbb szem- és fültanuit; az elsőt, mint előzményt, az 
utóbbit, mint a Vizözönnel kapcsolatos következ-
ményt, a kettői pedig, mint egymást kizáró fogalmat, 
mint ellenlábasokat : mert ami az egyiknek koporsója, 
a másiknak bölcsője leend. 

Maga a Vízözön pedig úgy fog feltűnni e cikk 
folyamán, mint egyetlen láncszem, mely a két kor-
szakba ékelődik, illetve kapcsolódik, minthogy ko-
porsóban születik s bölcsőben hal meg. 

Végre a nagy természeti rázkódtatásoknak 
Genezis szerinti negyven napra terjedő világténye 
közös okra mutat, majd a Jégkorszak kimúlásával 
és az első szivárvány megjelenésével együtt. 

Bár a Vízözön Istennek természetfölötti műkö-
dése folytán történt az emberi nem megfenyítése 
végett, az osztó Igazság azt a természeti erők köz-
vetítésével is támaszthatta. 

Ezen általános pusztulás korszakával az arány-
lag még ifjú geológia, mint ténnyel foglalkozik. De 
a természeti okot, ami előidézte, a nagy áradmány 
mély örvényeiből, mely észak felől jött, még nem 
sikerült kihalásznia. Vagy ha elő is állott egy-egy 
szerény eredménnyel, az olyan szürke színezetű s 
annyira lokális jellegű maradt, hogy az még a mé-
lyebb gondolkodású laikust sem elégíthette ki. 

1 Fejtegetésünknek több célja is volt. Kapcsot kerestünk 
a művész s a tárgy között. A tárgy és a szemlélő között. 
S főleg láttuk, hogy mit kell mintegy magára öltenie a tárgy-
nak, hogy mint művészi alkotás jelenjék meg előttünk. 
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Mivel egyetemes okozatnak az oka is egyetemes, 
azon föltevésből indulhatunk ki, hogy a Föld tenge-
lye a Nap aequatorját metsző síkra Vízözön előtt 
merőlegesen állott. 

A szabad kutatás e téren helyénvaló. Pécsi dr., 
midőn a bolygók tengelyének nagymérvű és külön-
böző fokú elhajlását tekinti, így szól: «Das ist, ich 
gebe es zu, das schwierigste Problem. Aber man 
darf ein wissenschaftliches System, das mit allen 
Tatsachen der Natur übereinstimmt, nicht deshalb 
zurückweisen, weil es ein einziges Faktum bis jezt 
noch nicht vollständig klar erklären kann.» 

A fizika tanít rá, hogy Napnak sehogy sincs 
ínyére a Föld tengelyének ferdesége, azért azt szün-
telenül élére akarja állítani, miközben a tavaszpont 
mozgását (precessió) idézi elő. Nézzük tehát, hogy 
mi történik akkor, ha a Föld tengelye a Nap aequatori 
síkjára merőleges? 

Amíg ugyanis a Nap első sugarai csak foszfo-
reszkálva jutottak le hozzánk, addig a még ifjú 
Föld tulajdon melegével táplálta a sarkköröket csak 
úgy, mint az egyenlítőt. Fauna díszlett itt is, ott is, 
De amint a hő idővel mindjobban kisugárzott s a 
nagy Világító relativ ereje bolygónkra nézve inten-
zívebb lett, a felület megvilágítására pedig a beesés 
szögének cos.-ával vált arányossá, a természet rendje 
máskép alakult. 

A sarkok és az egyenlítő között ugyanis a hő 
egyensúlya hovatovább mindjobban megbomlott, 
mert a sarkoknál a Nap tányérja sohasem emelke-
dett azok fölé, az egyenlítő vonalára ellenben 
szüntelenül tűzvén, a vízgőzök szerfelett megszapo-
rodtak az egyenlítőnél s Tyndall tétele, mely szerint 
a nagy jégárak képződése a hideg és nedvesség egy-
idejű tevékenységét tételezi föl, képzeletet meghaladó 
méretekben a sarkoknál ténnyé vált. 

A vizek megapadtak az aequatornál, ellenben 
az északfelől vonuló jégárak hatalmas tömegei lefelé 
csúszva lassan elolvadtak vagy pedig útjukban meg-
rekedtek a hegyláncoknál s a glecscserek nagysága 
növekedett a hegyek magasságával. 

Midőn pedig a Jégkorszak maximális értékét 
már elérte, lényegében nem változott s csupán lokális 
okok variálták. 

Mi szüntette meg a Jégkorszakot ? Kétségtelenül 
valamely egyetemes természeti erő ! Ez pedig nem 
lehetett más, mint a tengelynek lassú vagy rögtöni 
elhajlása.1 Mivel pedig vízözön csakis utóbbi eset-
ben lehetséges, következik, hogy a tengely mostani 
nagymérvű elhajlása igen rövid időn belül történt. 

Föntebb már említettük, hogy a Nap miképen 
támadja szüntelenül a Föld forgási síkját, hogy azt 
az ekliptika síkjába visszaforgassa. Ezen tulajdonsága 
van minden égi testnek : tehát az üstökösöknek is. 

1 Hajós Szaniszló : "Valószínűleg a föld másirányú elhaj-
lása okozta az eljegesedést.» A végtelen felé.» 1910. GO. lap. 

Amint egy ilyen égi kalandor túlságosan közel 
jutott Földünkhöz, ez az ellypszoidalakú bolygónkra 
asszymetrikus vonzást gyakorolva, a Föld egyenlítői 
síkját önmagára centrálisán forgatta. Egy-két óra 
kellett csak s a katasztrófa első és döntő pillanata 
megtörtént. S feltéve — amit a Genezis nyomán meg 
is tehetünk — hogy a tengely északi sarka épen a 
Nap felé bukott, ez a hideg tájakon szüntelenül a 
láthatár fölött járván, oly tropikus hőség támadt, 
aminőt nyáron manap is tapasztalunk a sark-
köröknél. 

Az évezredek alatt magasra fölhalmozott jég, 
meg hó gyors olvadása közben nagy vizek támad-
tak, melyek a felületnek centrifugális ereje követ-
keztében gyorsuló mozgással rohantak a lejtőn az 
egyenlítő felé s a centrifugális erő az egymásra 
szakadó hullámokat fölhajtotta a legmagasabb hegy-
láncokra, hol az elveszett eleven erő következtében 
kifáradva s pillanatra megpihenve, a rövid "dőre 
elnémult vizeket a «helyzeti energia» még féktele-
nebb zakatolással a déli lejtők örvényébe öntötte. 
Genezis szavai tehát, melyek szerint a víz 15 kö-
nyöknyire emelkedett a legmagasabb hegyek fölé, 
általános érvényűek. 

A theológusoknak legtöbb dolgot adott az a 15 
könyök, mert aki csak egy kissé mélyebben gon-
dolkodott, be kellett látnia, hogy ily roppant mennyi-
ségű víznek fölgyülemlése vízszintesben geológiai 
lehetetlenség, Megkísérelték hát Mózest kimagyarázni. 
De a Szentkönyvek oly határozottan kimondják a 
vízáradat egyetemességét s egyidejűségét, hogy abból 
minden helyi értékű értelmezést — mely nem a Szent-
írás rovására történt volna — kisütni nem lehetett. 
Mózes Istentől ihletett férfiú volt, azért nem szorult 
rá Nőének — mint embernek — megbízhatatlan s 
relativ adataira. 

A valóság az, hogy míg a magas hegyláncokat 
elöntötte az észak felől rohanó és fölfutó ár, maga 
a bárka jóval a hegyek magassága alatt járt a vizek 
fölszinén. 

A nagy katasztrófa minden valószínűség szerint 
május elején vette kezdetét s így az olvadás egész 
októberig tartott. Ekkor állott be a vizek apadása 
(150 nap múlva). 

A rákövetkező félévben a jég olvadása megis-
métlődött ugyan, de egy második vízözön nem támad-
hatott, vagy ha igen, ez már csak lokális jellegű 
lehetett, amennyiben az első áradat a déli sarkot is 
megviselte. 

A május végre meghozta Nőének a zöld levelű 
olajfaágat s a hatszázéves pátriárka kiszállt. . . 

Kérdés támad, mi történt a szomszédos plané-
tákkal, mikor a hatalmas üstökös naprendszerünkön 
végig gázolt ? Beszéljenek a csillagászati adatok : Föl-
dünk tengelyének hajlásszöge tulajdon ekliptikájára 
66V20, de a Marsé (az egyes ekliptikák hajlásszöge 
közt nem nagy a különbség) már csak 65°, nyilván-
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valóan azért, mert kisebb lévén Tellusznál, centrifugális 
erején a nagy csóvás jobban diadalmaskodott. De 
Jupiter hajlásszöge már föltűnően nagy (87°). Ez 
ugyanis a bolygók között a legnagyobb lévén s 10 óra 
alatt fordulván meg egyszer a saját tengelye körül, 
centrifugális ereje leginkább állt ellen a kísértésnek. 
A kis Vénus (35°-ra (?) hajlik, de a bolygók leg-
kisebbje, t. i. a Merkur 70°-kal (?) büszkélkedik, mert 
a Nap közelléte mélyebb kompliment kellemetlensége 
alól megmentette, stb. A kutatás e téren azonban több 
tényezőtől függ s azért szakszerű ismeretet igényel. 

Az egyes bolygók ekliptikájának a Nap egyenlí-
tőjéhez való hajlásszöge a távolság nagysága szerint 
fokozatosan nő; kivételt ez alól csak Földünk mutat, 
amint ezt a számok is elárulják: 

Me V T Ma J S U N 
2° 54' 4° 9' 7°30' 5° 50' 6° 24' 6° 44' 7° 30' 9° 7' 

Ebből is azt következtethetjük, hogy az ekliptika 
különböző fokú hajlásszöge szintén a vízözön idején 
támadt. Azon üstökös ugyanis a lassan mozgó Neptunt 
jobban tudta kiszemelni a Nap ekliptikájából, mint a 
rohanó Merkúrt. S ha Földünk a számsorban kivételt 
képez, csak természetes, mert hiszen megfenyítésre 
épen ez volt kiemelve, midőn az üstökös mellette leg-
közelebb elsurrant. A Nap vonzóereje azóta az aequatori 
síkból kiemelt bolygókat abba folyvást visszaterelni 
akarja. Innét az évi lengések a térítők közölt. 

Mivel a Jégkorszak egész ideje alatt éj- és nap-
egyenlőség uralkodott az egész földön és miután felü-
letén az emberi nem el volt már szaporodva, úgy 
kétségtelennek látszik, hogy oly fontos tényezőnek, 
mint a nappalok és éjjelek folytonos egyenlősége, 
nyomára akadunk a hagyományokban. 

És valóban az emberi kultura legrégibb szék-
helyén a Tigris és Eufrát mellett akadunk ily adatra. 
Asszurbanipal ékírásos, égetett agyaglapokból álló 
ninivei könyvtárában olvassuk, hogy az asszírok a 
polgári évet Taszrit őszi hónappal kezdték azon 
hagyomány alapján, mely szerint a Föld az őszi 
nap- és éjegyennel vette kezdetét.1 

Egyébiránt az a hagyományos rettegés is, mely 
valamely üstökös megjelenésekor az emberekben 
fölébred, sem magyarázható máskép, mint ezen köz-
mondással : Kit a kigyó megmart, remeg a gyíktól 
is. Mert valamint a népfia trüsszenésre jóegészséget 
kíván testvérének anélkül, hogy tudná a népszokás 
eredetét, úgy amaz máskülönben aránytalan félelem 
is átszármazott nemzedékről nemzedékre. 

Midőn pedig a Gondviselés a történelem folya-
mát úgy rendezte be, hogy annak épen a leglénye-
gesebb mozzanatait gyakran csak egy-egy hajszál 
váltotta ki az örök feledés veszélyéből, nem tartozik 
a lehetetlenségek közé, hogy idővel az asztronómia 
is ráfog akadni a bolygórendszert bontó égi ostorra, 

1 llolzwarth. Világtörténet, 73. oldal. 

mely a végzetes zavart előidézte s akkor meg fogja 
határozhatni a kritikus pillanatot is, melyben Jahve 
a bosszú kifeszített ijját elengedte, hogy a «nyarat és 
a lelet» többé ne az aphelium és a perihelium, hanem 
egy erősebb faktor, t. i. a napsugarak beesési szöge 
szabályozza. 

A földtengelynek helyéből való rögtöni kimoz-
dulása mellett legékesebben szól a szivárvány. Miért 
van most és miért nem volt a Vízözön előtt ? 

Már jó ideje, hogy a fizikusok a lencsék szinte-
lenítésének módját ismerik. A prizma két tulajdon-
sága, hogy a sugarakat megtöri és szétszórja, eléggé 
ismeretes. De a szinszórás a különböző anyagú 
hasáboknál különböző. A flintüveg szinszóró képes-
sége pl. jelentékenyen nagyobb, mint a koronaüvegé. 
S azért, lia egy 60°-ú koronaüveghasáb elé 30°-ű 
flintiivegprizmát teszünk fordítva, vagyis törőélével 
ellentétesen egymás mellé, úgy a fény még mindig 
megtöretik ugyan, de szivárvány már nem támad; 
mert midőn a 60°-ú koronaüveg a sugarakat szét-
szórta, a kétszerannyi energiával bíró flintüveg har-
minc foknál már összevonja a szétszórt sugarakat. 
Az általános szabály az, hogy két lencse akkor 
achromatikus, ha az egyik domború s a másik homorú 
és úgy aránylanak, mint szinszóró képességeik. 

Am a vízcsepp és a levegő sem egyéb, mint ilyen 
összetett lencse. Ha a vízcsepp a koronaüveg, illetve a 
domború lencse szerepét játsza, akkor a levegő, mely-
nek külső, az étherrel érintkező burka ellypszoid, 
adja a homorú lencsét, illetve a flintüveghasábnak 
jelentékenyen nagyobb szinszóró sajátságát. 

Mivel pedig a víz a Vízözön előtt is csak II2O 
volt s mivel azóta a levegő képlete sem változott, 
következik, hogy csakis azon lencséknek arányaiban 
történt változás. Ez pedig máskép nem mehetett 
végbe, mint a földtengely állásának megváltoztatá-
sával. (A tengely függőlegességének esetén a levegő-
burok képezte ellypszis görbéje tekintettel a nap-
sugarakra a tiszta négyzetes egyenlet alapján áll, 
máskülönben nem.) 

IIa tehát történeti tény, hogy szivárvány Vízözön 
előtt nem létezett, úgy igaz, hogy a napsugarak 
achromatikusan verődtek vissza a vízcseppekben. 
Fölállítható tehát a tétel, mely szerint a Föld ten-
gelye a Jégkorszak végén illetve a Vízözön elején 
bukott ki sarkaiból. 

Tudományos apparátussal nem rendelkezvén, 
ezen utóbbi és legfontosabb érv (szivárványról vont 
argumentum) kísérleti uton való kimutatását a szak-
férfiak figyelmébe ajánlom. E hiány azonban többé 
nem akadályozhat e három tétel fölállításában : a) 
A jégkorszaknak oka a földtengely merőleges állása 
volt a Nap egyenlítőjét szelő síkra, b) A vízözön a 
Föld tengelyének rögtöni elhajlása folytán történt. 
cj A szivárvány oka a Földtengely ferdesége.1 

Pironcsák Antal. 
1 Valeat, quantum valere potest. Szerk. 
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"Egyházi I n n s b r u c k . Egy német császárról, aki pápa akart 
viláp tenni. — Minap egy müncheni újság oly hangon irt 

, hosszú cikkelyt, mintha ezt a dolgot ő fedezte volna 
K r o n iR a - fel s mintha tehát a kath. egyháztörténetem ezt a dolgot 

vagy nem tudta, vagy agyonhallgatni akarta volna. 
A dolog ellenkezőleg áll. A «Münchner Neueste Nach-
richten» tudósának fészkelődését megelőzve, régen ismert 
dolog volt ez a dolog a katholikus történetbinárok előtt, 
újabb időben pedig oknyomozólag, okmányok alapján 
árasztottak katholikus tudósok erre a legalább is érde-
kes ügyre teljes világosságot. 

Miksa császárról van szó, aki a maga korában 
igazán modern ember volt s aki a világi örömekből 
bizony egyetlen egyet sem tagadott meg magától. Egy-
szer aztán megszállta őt az a vágy, hogy vajha pápa is 
lehetne. Profán lelkét belevitte magával ebbe a szent 
ügybe is. «Der letzte Ritter», — ezt a nevet kapta német 
kortársaitól Miksa császár, — profán célból akart pápa 
lenni s erre a célra megfelelő, vagyis szintén profán, 
szentségtelen eszközöket vett használatba, például a 
vesztegetést. Az egész ügyre teljes világosságot derít az 
a levél, melyet Miksa császár az ügyről leányának, 
Margit, Németalföld kormányzójának (Regentin) irt s 
melynek idevonatkozó szövege szó szerint így követ-
kezik : «Holnap Lang Máté gurkai püspököt Rómába 
küldöm, hogy a pápával egyezségre lépjek az iránt, 
hogy engem coadjutorjává válasszon, hogy így halála 
után biztosan eljussak a pápai székbe, pappá szentel-
jenek és szentté avassanak (Mekkora frivolitás !), hogy 
azután halálom után ti engem, mint ilyent tisztelni 
legyetek kénytelenek (verehren müszt), amire én nagy 
súlyt fogok helyezni. A spanyol királyhoz követséget 
küldöttem, kérve az ő támogatását; ő közreműködését 
szívesen megígérte, azalatt a föltétel alatt, ha én a csá-
szári koronát unokámnak, Károlynak átengedem, amibe 
szívesen beleegyezek. Rómában a nép és a nemesség 
szövetségre léptek a franciák és spanyolok ellen ; ők 
20.000 embert állíthatnak fegyver alá és nekem kinyi-
latkoztatták, hogy francia, spanyol vagy olasznak pápai 
székbe való emelésébe sohasem fognak beleegyezni, 
hanem csak eg3T tőlem függő s a német birodalom óhaja 
szerinti pápát akarnak. Kezdem a bíbornokokat meg-
dolgozni (sic), mely célra nézve nekem 2 egész 3 millió 
arany jó szolgálatot fog tenni. A spanyol király követe 
állal azt üzente nekem, hogy ő a spanyol bíbornokok-
nak még meg is fogja parancsolni, hogy a pápaságra 
való pályázásomat támogassák. Nektek egyelőre mély 
hallgatást ajánlok, habár tartok tőle, hogy néhány nap 
múlva megludja a titkot, mivel igen sok embernek kell 
az ügyben közreműködnie és igen nagy pénzösszeget 
kell a dologra fordítani. Isten veletek! Irta a ti jó 
apátok, Miksa, a legközelebbi pápa, szept. 18. U. i. 
A pápa láza fokozódott; már sokáig nem élhet.» 

* 

R ó n i a . Az apostoli szentszék és az olasz-török háború. 
Az olasz kivándorlás ügyében. Még valami. 

Minden ellenkező híresztelésekkel szemben, melyek 
azt akarják elhitetni a világgal, hogy a pápa így, meg 
amúgy vesz részt az olaszok és törökök háborújában, 
a tényállás az, hogy ebben a háborúban, mely, mint 
minden háború, melyben Olaszország van érdekelve, 
az apostoli szentszéket kényes helyzetbe hozza, a szent-

séges atya tartózkodó állást foglal és a két ország közt 
kitört viszálytól idegen óhajt maradni. Mgre Sardi, a 
konstantinápolyi apostoli delegatus, vagyis követ, az 
ottani ügyvezetést zavartalanul s az olasz kormány 
akcióitól teljesen függetlenül folytatja. 

A tripoliszi apostoli prefektus, tisztelendő Rosetti 
atyáról innen-onnan megjelent híresztelésekbe több 
helytelenség csúszott be. Ennyit figyelmeztetésül, hogy 
a katholikus lapok ne minden híresztelésnek üljenek 
fel. A többi között ki kell javítani azt, hogy P. Rosetti 
nem apostoli delegatus, hanem apostoli prefektus. Dele-
gatus annyi, mint apostoli követ, illetve megbízott, aki 
valamely országban a pápa és a püspökök között köz-
vetítő szerepet visz. Rosetli atya pedig oly misszió-terü-
let főnöke, mely egészen a szent Ferenciekre van bízva. 
Ha ez a misszió kifejlődik és nagyobb arányokat fog 
venni, apostoli vikariátussá fog átalakulni, természete-
sen az apostoli szentszék intézkedése alapján. 

Merry del Val bibornok az olasz kivándorlás ügyé-
ben levelet intézett Olaszország püspökeihez, amelyben 
utasítást ad aziránt, hogy minden egyházmegyében 
kivándorlási bizottságot alakítsanak, amely közvetítő 
legyen minden plébános és a kivándorlók lelki ügyeit 
gondozó intézetekkel. Tudnivaló e célból például az, hogy 
az olasz kivándorlottak lelki gondozását szerzetes rendek 
végzik, melyek szövetségre léplek egymással. 

A valencei püspök levelet intézett a «l'Institut 
Pie VI» nevű papnevelőintézel elüljáróságához, melyben 
hivatkozva De Lai bibornok, a consistoriumi Congre-
gatió titkárának az olasz püspökökhöz intézett levelére ; 
elrendeli, hogy a nevezett intézetben Duchesne «Histoire 
ancienne de l'Eglise» c. könyvét sem tankönyvül, sem 
segédkönyvül ne használják. 

* 

L o u r d e s . Egy megtérésről egy egész könyv jelent 
meg — e napokban Angersben. Szerzője a könyvnek 
H CD ry Gaultier; címe: «Un miracle de Lourdes.» Egy 
részben hitellen, részben hit dolgában könnyelmű tár-
saság érkezett Lourdesba. Ezeknek a megtéréséről van 
a nevezett könyvben szó. Az egész dologról röviden 
tájékoztat az a levél, melyet a hitetlenből hívővé lett 
társaság egyik férfi tagja irt a c—i öreg plébánosnak 
s amelynek szövegét ime itt közöljük: 

Lourdes, 1909. aug. 24. 
Főt. plébános úr ! 

Néhány hét előtt én öntudatlanul (inconsciemenent), 
azt mondhatom önnek, hogy mi Zola Emiltől, ettől a 
lélekrontó írótól tanultuk Lourdes-ot megismerni. 

Most mi Lourdes-ot már egészen másnak ismerjük. 
Némelyikünk puszta kíváncsiságból, mások avégett, 

hogy tetten érjük azokat, kiket csalóknak, a hazugság 
és csalás ügye főembereinek tartottunk, érkeztünk ide, 
és mi mindjárt kezdet óta, lelkünk mélységes mélyén 
meghatva éreztük magunkat attól a szeretettől, attól a 
szent szeretettől (par la charité et l'amour), mely itt 
teljes mederben folyik. 

A massabieli Szűz megragadta szivünket. Isten-
szülői kezével addig nyomkodta azt, míg bűnbánat saj-
tolódott ki belőle. 

Anyai gondossággal mulatta meg nekünk a bocsá-
natot, nekünk, kik nem ismertünk csak gyűlöletet ; ö 
megtanított bennünket arra, hogy mi az a türelmes 
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szenvedés és mi az az áldozat, bennünket, kik a világ 
gyönyöreiből soha eleget nem merítettünk. És a mi 
kevélységünk kimerült az Isten mérhetetlen hatalma 
és határtalan jósága előtt, melynek világ, az ég és föld 
határt nem szabhat. 

A hitetlenség és kételkedés borzalma undorító rút-
ságban teljesen leltünt előttünk. Mi hiszünk, mi hinni 
fogunk mindig! Életünk elég hosszú lesz-e arra, hogy 
bűnhődjünk, hogy eleget tegyünk!? 

Mult szombaton, korán reggel, mi mindnyájan meg-
jelentünk a bazilika kriptájában, a gyóntató széknél 
és ugyanazon reggelen szentáldozásban részesültünk a 
grottában, a gyengéden szerető anya szemei előtt, aki 
magához hívott bennünket, hogy bocsánatot nyerjen 
nekünk s bennünket megmentsen. 

Lemondok arról, hogy említsem azt az örömet és 
lelki békét, mely bennünket eltöltött. Hanem az, amit 
mondhatok, abban áll, hogy sohasem fogjuk feledni 
azt a boldog pillanatot, midőn a bocsánat után Jézus 
azzal a nagy kegyelmével árasztott el, hogy magát adá 
minekünk, magát nekünk, minden méltatlanságunk 
dacára. 

Kedves családom megbízott azzal, hogy önnek, 
plébános úr, hálát mondjak megtérésünkért ontott imái-
ért, és emlékezzünk azokra a hallatlan jótéteményekre, 
melyekben részesülni szerencsések voltunk. Családom 
— az ön engedelmével — fehér márványból oltárt fog 
emelni s arra a lourdesi Nagyasszonyunk szobrát fogjuk 
elhelyezni. 

Az oltár mellett egy kőlap legyen s azon aranyos 
betűkkel ezeket az egyszerű szavakat fogjuk megörö-
kíteni : 

«Hála Máriának, 
A bűnösük menedékének! 

Aug. 21. 1909.» 
Fogadja plébános úr mély, hálás tiszteletünk kife-

jezését. Solange Debeny.» 
—y —la. 

Iroda Grassel: Les l imites de la biologie. Bourget Pál 
J előszavával. Páris 1909", XXIII + 204. (Alcan.) Ára 
lom. 2.50 franc. 

A XX. század atheisztikus világnézete biologiai 
alapon áll. E tudomány bámulatos sikerei az utolsó 
évtizedekben kapóra jöttek a materializmus korhadt 
deszkáihoz ragaszkodó atheusoknak s új erőt öntöttek 
vérszegény világnézetükbe. A biologia lett előttük a fő-
tudomány, sőt az egyedüli tudomány, mely a többit 
mind magába olvasztja. 

A fizikától a lélektanon és szociológián át egészen 
a vallástudományig minden a biologia berkeibe tar-
tozik, vagy ha oda bele nem illeszkedik, elveszíti lét-
jogosultságát. 

A biologiai szempont - mely kísérleti búvárkodá-
son alapszik, s következéskép tisztán szenzualisztikus — 
bevonult az irodalomba, művészetbe, az erkölcstanba, 
a szociológiába, lélektanba, theológiába, egyszóval a 
szellemi élet minden megnyilvánulásába, úgy hogy talá-
lóan mondhatnók: Ingemuit mundus et tolum se bio-
logicum esse miratus est. 

Grassetnak, egy vérbeli biologusnak és orvosnak, 

a montpellieri egyetem hírneves tanárának, ki számos 
szakművel gazdagította már a biologiai irodalmat, azon-
ban mégis van bátorsága szembeszállni a modern bio-
logiai fölfogás e szinte mániaszerű túlkapásai ellen. 

Leszáll szaktudományának katedrájáról s fönti szép 
müvében filozofálva szedi szét a biologikus világnézet 
mindenünnen összelopott s ép azért stiltelen s ízlés-
telen ruházatát. 

Visszautasítja a jogosulatlan tolakodást s az őt 
megillető díszes helyre vezeti vissza a biologiát. 

Jelszava: Biologia nec ancilla, nec domina. 
A biologiának hármas határát így állapítja meg: 

a biologia alsóbb, alatta álló határai : a fizikai s kémiai 
tudományok; oldalhatárai: a lélektan, erkölcstan, esz-
tétika, jog s történet, szociologia ; fölötte álló határai : 
számtan s geometria, logika, metafizika és a vallás. 

Az illetékes szaktudományok főképviselőit szólal-
tatja meg, pro és kontra s végül maga állapítja meg a 
középutat. 

A biologiát a fizikokémiai tudomány fölé emeli, 
midőn mint biologus megállapítja, hogy az élet tanul-
mánya oly tényezők, oly x-ek keresését illeti, melyek az 
élettelen anyag tudományában föl sem lelhetők. Az élet 
autonom. 

Nagyon szép az a rész is (49—75. 1.), melyben a 
lélektan számára a biologiától független, fölötte álló 
önállóságot követel. 

Nagyon szépen fejtegeti az inger s érzet kapcso-
latát, valamint a magasabb absztrakció működéseit, 
melyekben fiziologiai momentumon kívül pszichikait is 
kell föltételezni. 

Szépen ír az erkölcsi fogalmakról, szabadakaratról, 
beszámithatóságról, felelősségről, melyeket nem enged 
sem letagadni, sem meggyöngíteni. 

Legszebb az utolsó rész (153—167. 1.), melyben a 
biologia s a vallás közti kapcsolatot vizsgálja. Jól esik 
az embernek, hogy egy híres szaktudós ily szépen, ily 
leplezetlenül a kinyilatkoztatott vallás lehetőségét, szük-
ségességét, a szellemi életre kiható nagy jótékony befo-
lyását fejtegeti. 

Végkövetkeztetése : Szép és fontos tudomány a 
biologia, de mindent meg nem fejthet, szóhoz kell jut-
tatnia a többi tudományokat is és legkevésbbé zárhatja 
el a misztérium útját, mely oly dolgokról világosít föl, 
vigasztaló és békét hozó titkaival, melyek mikroszkóp 
alatt nem láthatók. 

Intelme a tudományokhoz: N'empiétez pas et vous 
ne serez pas enoahie . Madarász István dr. 

* 

Bolanden Konrád : A b e t l e h e m i Kisded. Isten-
itélet. Fordította Hada István dr. veszprémi kanonok. 
Veszprém, 1911., 365 1. Ára 2 korona. 

Jánosi Gusztáv, a minap elhunyt veszprémi nagy-
prépost, jeles műfordítónk volt s a többi között: Tor-
quato Tusso Megszabadított Jeruzsálemével gazdagította 
irodalmunkat. A másik veszprémi kanonok, Rada, az 
idegen novellákból és regényekből már egész könyv-
tárra valót ültetett át, így szolgálja hosszú idő óta a 
katholikus irodalmat. Választása rendszerint valami épü-
letes és vallásos tárgyú elbeszélésre esik. Ilyen a Bolan-
den-féle fönnebbi termék is, mely most jelent meg a 
fordító kiadásában. 
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Kettős ciine is van s mégis kevéssé kifejező, miután 
csak a művet olvasva tudjuk meg, liogy a cimbeli 
istenitélet tulajdonképen a két év előtti messzinai föld-
rengésre vonatkozik, a betlehemi kisded pedig maga az 
olasz Bambinello, mely kétszer is szerepel a műben : 
egy festményen, Erik, a főhős kastélyában, beleszőve a 
mese folyásába és ugyancsak a messzinai földrengést 
megelőző s ugyanott a szabadgondolkodók által rende-
zett csúf körmeneten, mellyel az istentelenek az Isten 
büntetését hívták ki maguk ellen. 

Eszerint a regény a legújabb időben és pedig német 
földön játszik, tárgya a modernisták köréből van véve. 
Biesing Erik, többszörös milliomos fiatal ember, özvegy 
anyjával lakik kastélyában s belekeveredik a moder-
nisták klubbjába, akiknek nagy szükségük van ilyen 
gazdag támogatóra. Vallásos anyja szomorúan veszi 
észre fia eltévelyedését s szeretné kiragadni társaságuk-
ból ; ebben segítségére van a félórányira, a «zöld ház-
ban» lakó Föhrbach nővérével és unokájával, a «mennyei 
lényű» Emmával, akiket föl is kér arra, különösen a 
nyugalmazott törvényszéki elnököt, Fölnbachot, térítsék 
vissza fiát Krisztushoz. Ez Föhrbachnak Dibelius Jézust 
támadó könyvének Erikkel több napon ál A'aló meg-
beszélése folytán sikerül is, különösen, mert az angol-
kisasszonyoknál nevelkedett szelid lelkű Emma is nem-
csak figyelmeztetésével, hanem Erikben támasztott sze-
relmi érzésével is támogatja nagybátyját. A modernisták 
minden kísérlete, visszahódítani Eriket, meghiusul. Erik 
a téli időre Messzinába utazik s önkéntelen tanúja a 
nagy földrengésnek. Az ottani modernisták istenkáromló 
kifakadása különben még inkább kijózanítja, úgy hogy 
hazajövet népgyűlést hív össze s azon igaz hitvalló 
módjára a kereszténység mellett és a modernisták ellen 
nagy hatással beszél a népnek. Ezt látva az azelőtt 
vonakodó Föhrbach, nőül adja neki Emmát, mint 
olyannak, ki teljesen jóvá tette azt az egykori ballépé-
sét, hogy a modernisták közé keveredett. 

A regény tehát irányregény, célja a mai vallási 
eltévelyedések ellen óvni az embereket. Hogy ezt regény 
formájában teszi, a legfőbb fokban helyeselhető, mert 
hisz ez az az irásműfaj, amit még a legtöbb ember 
szívesen fog kezébe, amelynek útján tehát még leg-
könnyebben férünk az intelligencia szivéhez. De persze 
az ilyennek aztán igazán regénynek kell lennie, a szó 
eszthétikai értelmében, hogy a regények olvasásához 
szokott olvasó célzatossága melleit is azt a szórakoz-
tató élvezetet kapja belőle, amit minden regénytől vár. 

Sajnos, épen ez a követelmény az, amihez az úgy-
nevezett vallásos regények írói legtöbbször kevéssé érte-
nek, aminek következménye aztán, hogy a különben 
jó, de a moralizálástól szinte csepegő könyveket a már 
amúgy is jámbor olvasókon kívül a szélesebb, a mora-
lizálást csak apró adagokban szerető közönség nem 
tudja élvezni, tehát épen azokba a körökbe nem tud-
nak beférkőzni, amelyeknek szánva vannak. A jelen 
regény is ebből a fajtából való. Bolanden invenciója 
jó ; a meséje is, amint Erik és Emma lassan fejledező 
szerelme körül bonyolódik, alkalmas arra, hogy egy 
vonzó regénynek tárgyát képezze. De a földolgozása 
s nevezetesen a morális elemnek minden lapon való 
előtérbe tolása a regény poétikai követelményei szem-
pontjából kifogás alá esik. Nem is szólok a semmit 

mondó címről, melyről első tekintetre azt lehetne követ-
keztetni, hogy a könyv elemi iskolások számára készült, 
csak a regény főkövetelményére, a szereplő egyének 
lélektani jellem festésére s a cselekménynek ezen az alapon 
való természetszerű és változatos lebonyolítására muta-
tok rá, mint olyan követelményre, melytől a regény 
egész értéke függ. Ez pedig ebben a könyvben első-
sorban nagyon fogyatékos. Mint mondani szokás, bábok 
s nem emberek vannak itt beállítva, akiket a szerző 
aszerint mozgat, beszéltet, ahogyan azt a nagyon jámbor 
célja kívánja s nem úgy, ahogy az emberek természet-
szerűleg beszélnek, cselekednek. Folyton csak a moder-
nizmus mellett vagy ellene deklamálnak, mintha más 
teendőjük se volna az életben; ennélfogva a minden-
napi élet háttere elmosódik mögöttük s ezzel az a vál-
tozatosság is, melyet a jó regényíró epizódalakjaival, 
vagyis a főcselekvénynek a való élet tarka-barka moz-
galmasságába való beállításával szokott elérni. Az első 
része nélkülözi a valószerűségét s nem csoda, ha unal-
massá válik, csak a másik felében, úgy a 238. laptól kezdve 
kap végre némi színt és hangulatot, kezd végre derül-
tebb, regényszerű lenni az elbeszélés. A regény vége 
azonban, a megoldás, mely úgy áll be, hogy az öreg 
Föhrbach megy el Eriknek megmagyarázni, hogy most 
már feleségül veheti unokáját, megint csak azt a gon-
dolatot kelti az olvasóban : ez az író ugyancsak nem 
ismeri az életet s társadalmi formáit. 

A jó szándék, a szent cél, a kifogástalan morál 
még nem teszi az ilyen írásművet regénnyé, annak azo-
kon kívül még más, nevezetesen eszthétikai követel-
ményei is vannak s különös mindenesetre, hogy épen 
az úgynevezett vallásos írók fektetnek ezekre kevés 
súlyt. De csudál kőzni csudálkoznak, hogy a nagyközön-
ség nem szereti olvasni könyveiket. Valljuk be, hogy 
nemcsak a közönség ellen kell ezért kifogást emelni, 
hanem talán inkább maguk az írók ellen, akik nem 
állanak az írói művészet magaslatán. 

Erről persze a fordító nem tehet ; ő egy korszerű 
regényt akart nyújtani a magyar közönségnek, de az 
eredetit úgy kellett fordítania, ahogy az írva van. Leg-
feljebb tehát azt lehetne óhajtani a nagy szorgalmú for-
dítótól, hogy a fordításra választható könyvek közül 
azokra essék figyelme, melyek az eszthétikai követelmé-
nyeknek is megfelelnek. x. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Aminap kezembe került 

Radnai Farkas besztercebányai püspök úr legújabb 
körlevele, amelyben egy, szélesebbkörű érdeklődésre 
és megfontolásra alkalmas igen bölcs főpásztori mo-
nitumot olvastam a papság szószéki működésére vo-
natkozólag. 

Engedje meg, hogy szószerint ide iktassam la-
tinul, ahogy írva van : 

Recentiori tempore saepius dolens comperi:non-
nullos sacerdotum meorum res varias, quae cum 
verbo divino in nullo prorsus sunt nexu, ex ambone 
pertraclare, et quod peius, haud raro tarn impruden-
ter et offensive, ut a propriis suis fidelibus ad iudicia 
saecularia traherentur. 
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Mandatum quidem Apostoli gentium est, ut ar-
guamus, obsecremus et increpemus ; ast idem Apo-
stolus simul praecipit, ut hoc officio «in omni patien-
tia et doctrina» fungámur; ut «non iracundi», «non 
litigiosi» simus, sed «prudentes, benigni.. . iusti, 
sancti.. . amplectentes cum, qui secundum doctrinam 
est, lidelem sermonem ;» ut praebeamus nosmetipsos 
«exernplum... in doctrina... in gravitate, verbum 
sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est. 
vereatur, nihil liabens malum dicere de nobis». 

His apostolicis innixus monitis, non censeo su-
pertluum, Vos Fratres et Filii Dileclissimi paterne 
attentos facere, ut sacro suggeslu summa cum pru-
dentia pastorali utamini. Cavete solerter, ne quem-
libet auditorum vestrorum directe aut nominatim ar-
guatis, vel sermonibus sacris profana immisceatis 
negotia, quod ulique dedecet verbi divini praeconem. 
Sit Vobis ambo Ecclesiae locus vere sacer, e quo non 
licet alia proferre, nisi, uli S. Paulus ait, «quae decent 
sanam doctrinam.» 

Neosolii, 1. Oct. 1911. 

Ez a monitum, mint már eddig is számos efféle 
körlevélbeli intézkedése a püspök úrnak, mutatja, 
hogy éles megfigyelője az időknek és papjai műkö-
désének s hogy semmit láttatlanba nem vesz; ha-
nem amit megfigyelt, azt szóvá is leszi, int, javít, 
buzdít, az olykor megpetyhüdő vért élénkebb kerin-
gésre indítja, mintha csak annak az agilitásából örö-
költ volna valamit, akinek egykori barsszentk eresz ti 
nyaralójában lakik — a nagy Pázmányból. 

A fönnebb ideiktatott monituma, mondom, széle-
sebb érdeklődésre tarthat számot, mivel tapasztala-
lom szerint, amire figyelmeztet, az az emberi gyarló-
ság másutt is előfordulhat. 

Emberek vagyunk mindnyájan, alávetve a kör-
nyezet befolyásának s bizony sokszor inkább koptató, 
mint emelő hatásának. A falusi élet a maga zártabb 
körével sok olyan egyoldalúságot fejleszthet ki az 
emberekben, amiről a városi embernek fogalma 
sincs. Azt a kevesebb eszmei tartalmat, ami a falu-
nak rendszerint kijut, pletykával pótolják; a keve-
sebbszámú ember jobban ismeri, jobban megfigyeli 
egymást s erősebben is ártja magát egymás dolgaiba, 
mint ahogy az a népes községben egyáltalán lehet-
séges volna. A frissebb, a gőztől és portól mentesebb 
falusi levegőben a szenvedélyek, a harag, az irigység, 
a gyűlölet is hevesebben lobbannak föl, mint ahol az 
emberek közt a kölcsönös érintkezés ritkább, mint 
ahol az emberek kevesebbet törődnek egymással. 

A lelkész is ebben a levegőben él, reá is hat-
hatnak a milieu koptató körülményei. A templomi 
összejövetel aztán szinte önként kínálkozik neki, 
hogy esetleg a mende-mondából is egyet-mást szóba 
hozzon, talán a legjobb szándékkal, tanítás, javítás 
céljából. Hozzájárul az is, hogy sokszor a megélhetési 
viszonyai is nem a legjobban hangolják, olykor el is 
keserítik, jövedelmének egy részében (párbér, stóla, 
földjei megmunkálása stb.) a népre lévén utalva. Hogy 

ez a körülmény manap sokszor, olykor talán egész 
ott működési ideje tartamára, milyen kellemetlen 
szituációba hozhatja, csak a falusi élet ismerője a meg-
mondhatója. Ez a tárgy is kínálkozik, hogy a lelkész 
olt hozza szóba, ahol hívei legnagyobb részével egy-
szerre találkozik — a templomban, a szószéken. 

A körülmények hatása alatt temperamentuma — 
mert ettől sok függ — tehát sok alkalommal izgat-
hatja arra, hogy olyasmit is belekeverjen szentbeszé-
débe, ami nemcsak hogy oda nem való, de ami el-
kerülhetetlen személyi vonatkozásainál fogva a hall-
gatóságnak csak újabb szóbeszédre, esetleg kínos 
megjegyzésekre adhat alkalmat s ahelyett, hogy javí-
tana, ronthat és a lelkipásztor helyzetét csak még tűr-
hetetlenebbé teheti. 

Ne gondoljuk ugyanis, hogy a falusi lelkész-
nek hivatása teljesítése tekintetében sokkal könnyebb 
a helyzete, mint a városinak, ha a nép lelki műve-
lését komolyan számba veszi. Ott is számos nehéz-
séggel kell megküzdenie, hogy az alacsony kultúrán 
valamit is lendíthessen; innen esik meg egyikkel-
másikkal az, ha csak kellő ellenállási energiával nincs 
megáldva, hogy, mint mondani szokás, maga is «el-
parasztosodik», ahelyett, hogy a népet a saját maga-
sabb kultúrájához emelné. 

A helyzetei tehát úgy kell venni, mint ahogy 
az tényleg van, meg ahogy lehet, ott kint az élet-
ben, ezen a sáros földtekén. 

Radnai püspök úr eszerint nagyon gyakorlati 
egy kérdést markol meg intésével s egy olyan vissza-
élésnek kíván véget vetni, mely, ha fölbukkan vala-
hol, kell, hogy egy őrködő főpásztor figyelmét fog-
lalkoztassa. Azt akarja intésével elérni, hogy a szó-
szék méltósága igazán szent legyen minden lelki-
pásztor szemében ; hogy onnan csak a legszentebbet, 
az Isten igéjét hirdesse híveinek és semmiféle körül-
mények között, még az esetleges nehéz viszonyai kö-
zött, még keserű hangulatában se alacsonyítsa le azt 
soha falusiasan korholó hellyé. 

Ez az, ami nekem kiválóan tetszik Radnai püs-
pök úr intelmében. Mert valóban nagyon okos dolog 
a szószék magasztos hivatására minél többször fel-
hívni a papság figyelmét, hogy arról az élet mai 
nehéz viszonyai között se feledkezzék el soha. Egyes 
vidékeken, de kivált a falusi nép között mindenütt, 
szinte megbecsülhetetlen a templomi szószék kultu-
rális értéke és pedig nemcsak a nép lelki üdve, 
hanem egyenesen az általános emberi művelődés 
tekintetében is. Vannak helyek, hol a templom az 
egyetlen művelődési helye a népnek ; az az ő egyet-
len könyvtára és múzeuma, hol esze, szive, izlése 
művelődik, mert azonkívül nem ismer mást. S ne 
gondoljuk, hogy ez valami csekély érték, lia jól 
kamatoztatják. A vallásban, melynek igazságai hang-
zanak le a szószékről, nagy művelő erő rejlik, nem-
csak a tekintetben, hogy a nép gondolkodását babo-
nás hiedelmeitől tisztogatja, melyek sokszor oly 
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mélyen és oly károsan jár ják át összes szociális 
viszonyait; hanem általános etikai hatásánál fogva 
is, mert a nép eszmekörét gazdagítja, szenvedélyeit 
fékezi, gondolkodását nemesíti, tehát nem engedi, 
hogy százados elmaradottságában vesztegeljen. 

Az evangelium csodálatos módon terjeszkedik az 
összes életviszonyokra s midőn csak a lelket gon-
dozni látszik, midőn csak az ég felé mutatni látszik, 
kihat egyúttal az anyagi művelődésre is, ha van, aki 
eme vonatkozásait is meg tudja értetni a néppel. 

Hogy a papság ilyen irányban a legnagyobb 
ambícióval kezelje a szószéket s hogy a legnehezebb 
viszonyok között se engedje magát elragadtatni ettől 
a feladatától, kívánják az égető szükségletek, melye-
ket a nép lelki állapota s vele párhuzamosan anyagi 
helyzete hazánk sok vidékén, különösen a Felvidé-
ken, az éjszak-keleti s a délkeleti tájakon mutat. 
Értelmi állapota s vele erkölcse olyan, mintha a 
századok nyomtalanul vonultak volna el fölötte. 
Többnyire vallásosnak tartják, nekem azonban úgy 
látszik, hogy az is inkább csak látszat, mint valóság 
s vallásosságában több a babona, több a rideg meg-
szokás, mint az öntudatos vallásosság.1 Hol van an-
nak a sok prédikációnak a nyoma, mely századokon 
át elhangzott templomában, hol az iskola segítő mun-
kájának a megfelelő eredménye? Mintha csak arra 
mutatna az észlelhető állapot, hogy ezzel a néppel 
nem foglalkoztunk eleget, hogy a szószék nem hozta 
meg a hozható gyümölcsét. Ez az állapot aztán 
könnyen megboszulhatja magát, ha mások kezdenek 
a nép lelkével foglalkozni és nem a hivatottak, 
ami ma körülbelül küszöbön álló veszedelem. 

Van tehát a papnak miről beszélnie, szent-
beszéde tételeiből sohasem fogyhat ki, csak ebben 
az irányban tanuljon és elmélkedjék, akár élete 
végéig. A nép között élve és működve, ne ő süllyed-
jen paraszti fokra, ellenkezőleg magvetője legyen a 
magasabb kulturának, melyre hosszas iskoláztatása 
képesítette. 

Ezt olvasom ki Radnai püspök úr intelméből. 
Nagyon korszerű egy látás s tisztelet illesse azért, 
hogy amit meglátott, azt ki is mondta, meg is írta. 
Ki figyelmeztethetné illetékesebben a papságot eset-
leges fogyatkozásaira, mint a püspök, akire mind-
nyájuk gondja tartozik? 

Nem mondom, hogy a baj, melyet tollára vett, 
épen gyakori ; nem, az olyan elszólás csak kivétele-
sen történhetik meg egyikkel-másikkal; felszólalása 
érdemét abban keresem, hogy intésével a szószékre 
irányította papjai figyelmét, amely szószék ma kevés 
lelki kamatot hoz, pedig még ma is több gyümölcsöt 
teremhetne, csak kezeljék kellő tartalommal és helyes 
módszerrel. 

Tisztelt Szerkesztő Úr! Azt gondoltam, hogy 
Radnai püspök úr szózata megérdemli, ha egy egy-

házmegye határai közül kiemeljük s a nagy nyilvá-
nosság elé visszük, hogy mások is, más egyház-
megyék lelkipásztorai is tudomást vegyenek róla. 
Ezért kérek helyet soraimnak a «Religióban». 

Figyelő. 

N. N y i t r a . Sajnos, nem lehet. 
M. G a r a m k i i r t ö s . 1912. június végéig fizetve. 
K. T e m e s v á r . Ott közel a szomszédban emléket akar-

nak állítani Vukovich Sebőnek és pedig, mint a lapokban 
olvasom, mint «az első magyar minisztérium igazságügy-
miniszterének«. Ez tévedés. Az első független felelős magyar 
minisztérium, Batthyány Lajos gróf elnöklete alatt, 1848 már-
ciusában neveztetett ki, igazságügyminisztere Deák Ferenc 
volt. Vukovich a későbbi, a forradalmi minisztériumnak 
volt tagja. 

P. I. S z é k e s f e h é r v á r . Emberem elmulasztotta föl-
jegyezni a helyváltozást; jó lett volna mindjárt értesíteni, 
különben nincs módomban megtudni a mulasztást. Tudja, 
a szerkesztő sokszor szenved ezen axióma miat t : qui per 
alium facit, per se facere censendus est. Holott az a másik 
nem teszi meg s a felelősség mégis engem terhel. Most már 
rendben lesz. 

K. Uudapes t . Igen, megkaptuk azt a füzetet. Olyan 
nevű tanítót ismerünk : de lehetetlen, hogy az írta volna, 
mert arról föltételezzük, hogy legalább egy negyedik osz-
tályú gimnazista fokán fogalmazni tud. Már pedig ehhez fog-
ható gyarló irást már régen olvastunk. Ez döbbentett meg, 
t. i. az iró kulturális foka s nem az, hogy teljesen járatlan 
a kérdésben. Ilyen kiműveletlen elméjű embertől jogi isme-
reteket senki se vár ; ő csak arról tud referálni, hogy: mit 
mondanak a hozzá hasonló tudású emberek. Ez meg már 
régen tudva van. — Az egészben kár volt még azért a rossz 
papirosért is, melyre nyomatva van. 

H. B u d a p e s t . Ars non habet osorem, nisi ignorantem. 
Az olyan vén bűnöst nehéz észretériteni ; egész életében 
nem foglalkozott komolyabb dolgokkal, csak a szája járt 
mindig. Hasonló eset történt egy jezsuitával. Hajón utaztak 
többen s az egyik uracs, mulattatni akarván a társaságot, 
miután kifogyott a mondanivalóiból, megszólította a pátert 
s komoly képpel kérdezi : nemde főtisztelendő úr mindennap 
szokott misézni ? Igen, kérem, szoktam. Hát hogy van az, 
hogy annyiszor vévén magához Krisztust, még sem lett 
Krisztussá ? Bizony, bizony nem lettem, feleli a páter, a 
körülállók jóízű mosolygása között. Engedje meg azonban, 
hogy én is kérdezzek öntől valamit. Kérem ? Nemde ön 
mindennap szokott marhahúst enni? Körülbelül. Sajátszerű 
s ön eddig még sem változott marhává ? — A társaság az 
uraccsal eloldalgott s nézte a vidéket, hogy milyen szép. 

TARTALOM: A kath. gondolat fejlődésének fel-
tételei. I. Trikál József dr.-tól. — Az antimodernista 
eskü és a tudomány szabadsága. III. Tóth Tihamértöl. — 
A mohácsi csatavesztés. VI. T. L.-tői. — A festmény és 
tárgya. Kóza Györgytől. — Jégkorszak, vízözön, szivár-
vány. Pironcsák Antaltól. — Egyházi világkrónika. — y 
—la-tói. —• Irodalom. Grasset : Les limites de la biologie. 
Madarász István dr.-tól. — Bolanden-Rada : A betlehemi 
Kisded, x.-töl. — Levél a szerkesztőhöz. (Radnai püspök 
körlevelének egy pontjáról.) Figyelőtől. — Telefon. 

Telefu 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
1 Ezt talán még se lehet így általánosan állítani. Szerk. Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6- KGYETBMI TAN'ÁU 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus gondolat fejlődésének feltételei. 
II. 

De honnan van akkor az a jelenség, hogy oly 
sok lángelme tagadja a megismerés igazságát ? Honnan 
van, hogy Bergson, a kiváló mathematikus és 
W. James, a hires amerikai bölcselő is azt állítják, 
hogy mi csak a világ felszínén csúszunk, de annak 
mélységeibe soha el nem jutunk ? Következőleg értelmi 
megismerésünk is vajmi keveset ér Vagy csak 
annyit ér, amennyi hasznot az embernek baj t? 

Engedjék meg, hogy becses figyelmüket felcsi-
gázzam, mielőtt e kérdésre válaszolnék. 

Akik kételkednek megismerésünk tárgyi értéké-
ben, azok az ismerettanba idegen elemeket vegyí-
tenek és gondolkodásukat bizonyos világtani bölcsel-
kedések elfogulttá teszik. Ok ugyanis az élet konkrét 
dolgaiban valami ősi valóságot, valami irâv-t, valami 
világalapot, valami élan vitalt látnak és azt szeret-
nék megragadni. Ők fűben, fában, tengerben, levegő-
ben, falban, házban, villanyban, gázban, aranyban, 
ezüstben csak azt a rejtett valóságot tapogatják és 
miután azt nem tudják megfogni, azt mondják, fogal-
mainknak nincsen értékük. Ezekben a gondolkodók-
ban van valami olyan erő, mint amilyen van abban 
a vízérző tisztben, aki megérzi, hogy hol van forrás 
a föld alatt. Ezek a világtani szempontból szemlélő-
dök is ilyen kedélyek. Ők azután elgondolják, hogy 
itt a világrendben minden meghal, elvész, de az a 
valami az változatlan. Tehát az a lényeg, az az isme-
retlen! Elgondolják, hogy ez a világ, amelyet mi 
megismerünk, csak száraz kérge annak a valóság-
nak, amely alatta elfolyik. 

De ha mi ezt az ősvalót, ősi hypostasist ésszel 
nem mérjük föl, mégis megragadjuk érzelmeinkkel, 
akaratunkkal. Mert hisz mibennünk is el van rejtve 
az az ős valami és akár érzéseink közvetlenségében, 
akár értelmünk megvillanásaiban elérjük azt. Ezek 
a gondolkodók nem a tagadásnak, a kételynek baj-
nokai. Ezek többet hisznek, mint mi, de kevesebbet 
akarnak tudni. Ily lelkek az emberiség méhéből 
minden időben csodálatosan felbuggyannak. Ilyen 
volt Plotinos, Dionisius Areopagita, Johannes Scotus 
Erigena, Eckkart mester, a német misztikusok mind, 

Böhme Jakab, Schelling, Fichte, Fechner, Svedenborg-
Bergson, Jämes tősgyökeres metafizikai lelkek, telve 
érzéssel, ihlettel, akiknek más a nyelvük, mások a 
képeik és szisztémákba nem oszthatók be s amit az 
észtől elvitatnak, azt a benső átélések és megérzések 
régióiba foglalják. Én hiszek nekik, hogy ők képesek 
érzésekkel utolérni azt, amit mi gondolattal, érte-
lemmel ragadunk meg. Csak ők is higyjenek nekünk. 
Mert van egynéhány szempont, amit mi közérdekből 
föl nem adhatunk. 

1. Tagadnunk kell, hogy a megismerésnek főleg 
ilyen célja lenne, hogy t. i. mi a dolgokat talán a 
Kant-Laplace-féle ősi ködnek szempontjából ismer-
jük meg. 2. A keresztény bölcselet soha le nem mon-
dott arról az igényről, hogy a természetvizsgálódás 
mind eredményesebb előhaladásával azt az ős való-
ságot is megismerje, amelyből az anyag össze van 
téve. 3. És végre harmadszor, lia ezek a kozmikus 
lelkek tagadják, hogy mi az ősi X-et valaha meg-
ismerjük, mi époly joggal remélhetjük, hogy az exakt 
tudományok fejlődésével azt is megismerjük. A mo-
dern fizika és kémia nagy eredményei minket erre 
feljogosítanak. 

4. Ez a szemlélődés tehát nem zárhatja ki azt, 
hogy mi az anyagvilágból ki ne lépjünk és ne köve-
teljük, hogy mi Istent és a lelket megismerhetjük. 
Sőt a modern bölcselők adnak nekünk e pontban 
elégtételt, midőn ők is hirdetik a metafizika lehető-
ségét. Aki ismeri Boutrouxnak a sorbonnei tanárnak 
műveit, vagy Külpének : «Bevezetés a filozófiába» cimű 
munkáját, vagy a Königsbergben 1910. szept. 19-én 
a német természettudósoknak 82. nagygyűlésén mon-
dott beszédét, vagy akár Bergsonnak a műveit, látni 
fogja, hogy mennél jobban megismerjük az anyagot 
és mennél pontosabb ismereteink vannak a valóságról, 
annál kevésbbé állhatunk meg az anyagvilág küszö-
bén, annál inkább beigazodnak a metafizikai igaz-
ságok. Beigazodik, hogy Isten nélkül a világot el 
nem képzelhetem, hogy Istent a természettudós el-
fogadni tartozik. Erre a nézetre jutott Branca a hír-
neves zoológus is nemrég megjelent munkájában: 
Der Stand unserer Kenntnisse von fossilen Men-
schen. «Es ist ein Märchen — mondja — dass ein 
Naturforscher notwendig Atheist sein müsste,» Nem 
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mondom, hogy Branca-nak Istenre vonatkozó néze-
teit mind aláírom, hiszen ő más levegőben nőtt fel 
és gondolataiban még sok az agnosztikus elem. De 
annyit meg kell állapítanunk, hogy úgy a természet-
kutatás, mint az ismeretelmélet visszatér a régi keresz-
tény bölcselet hagyományaihoz és a Kant-féle szkep-
ticizmusnak napjai leáldozóban vannak. 

II. Az ismeretelméletben bekövetkezett változás 
hatása a lélektanban mutatkozik. A materializmus 
jelenleg már túlhaladott álláspont. A Wundt-féle 
pszichofizikai elmélet is sokkal szerényebb, mint 
amilyen csak tíz év előtt is volt. Franciaországban 
Foucolt, Grasset, Németországban pedig Rehmke, 
Möbiusz előbb is heves ellenzéket képeztek. Most 
pedig már elérkezett az időpont, midőn Kortyleff 
megírhatta «La crise de la Psychologie Experimen-
tale» c. munkáját, miután Külpe (Wundt legneve-
zetesebb tanítványa) előbb würzburgi, jelenleg 
bonni tanár ép kísérletei alapján beigazolta, hogy 
a lelki életet pusztán ingerekből és érzetekből mecha-
nikusan összeállítani vagy megmagyarázni lehetetlen. 
Azért Külpe Einleitung-jában annak a helyes realiz-
musnak útjára tér, amely az emberi természetben a 
test és lélek benső egységét tanítja. Ezt a szellemet, 
mint önálló valóságot érzi és tárgyalja Lipps, Bergson, 
erről beszél Boutroux, erről ír Branca is. Még egy-
szer mondom, ők még nincsenek teljesen azon az 
állásponton, nem is úgy fogalmazzák meg téziseiket, 
mint mi ; de magyarázataikból világos, hogy ők sem 
az ismeretet, sem a lélektant, sem semmiféle tudo-
mányt el nem tudnak képzelni szellemi élet nélkül. 
W. James pedig a hartforti egyetemen tartott érte-
kezést a lélek halhatatlanságáról és egyúttal az ame-
rikai idealizmusnak irányait is megmutatta. Főmoti-
vumuk Branca szavaiban szépen kidomborodik. 
«A világnak szellemi tartalom nélkül való képe, a 
tisztán csak szellemnélküli anyag oly benyomást tesz 
rám, olykép tűnik föl nekem, mint valami nagyon 
ostoba dolog. Ez az egész világ lelki tartalom nél-
kül érzéketlen, célnélküli, balga, föl nem fogható 
tárgy volna. Egy elfogadható, megismerhető, gondol-
kodó formát akkor nyer a világ, lia benne szellemet 
is látunk. És azért fogadok el szellemi tartalmat a 
világban.» 

Hogy a világ sora így lassan megfordul, azt a 
kath. gondolkodás sziklaszilárdságának köszönhetjük. 
Mert nagy és nehéz napokat élt meg a kath. tudomány 
egész Európában, a materializmusnak, a pszichofizikai 
parallelizmusnak és a neokantianizmusnak idejé-
ben. De a német kath. gondolkodók állhatatossága, 
másrészt pedig tanulékonysága, a belga löweni katho-
likus egyetemnek neo-tomizmusa, az éleseszú francia 
kath. irók kritikája, akiknek az ismeretért, lélekért, 
fmalitásért, szabadakaratért, a világ végességeért annyit 
kellett küzdeniök, mégis meghozta gyümölcsét.1 Mikor 

1 Ez csak egyike azon jeleneteknek, melyek annyiszor 
ismétlődtek már a tudomány történetében. Sokszor évtizede-

ezeket iront, látom csak, mennyire igaza van a külön-
ben szent Tamásért nem nagyon rajongó Euckennek, 
akinek szavai nemcsak szent Tamásra, de magára 
a keresztény bölcseletre is alkalmazhatók. 

Eucken így gondolja : Tamás azon összegyűjtő, ki-
egyenlítő, szisztematikusan egybefoglaló művészi gon-
dolkodókhoz tartozik, vagyis a tudósok azon cso-
portjához, akik az élet nyugalmas folytonosságában, 
a dolgok kiterjedésében, a kulturmunka folytatása 
végett nélkülözhetetlenek. És Tamás egy kritikus pil-
lanatával, el nem lankadó szorgalmával és nagy 
ügyességével egy ilyen mesterművet alkotott. Az ő 
idejében e munka jelentőségteljes és gyümölcsöző 
volt és a folytatólagos századokban is nagy hatással 
volt és serkentett az élet összetartására és a szelle-
mek korlátozására, irányítására. 

Bizony a Kant-féle felbontó és mindent megőrlő 
bölcselettel szemben egyedül a keresztény gondolatok 
voltak a nyugodt haladás pillérei és azok bizonyul-
tak élettermőknek. A Kant-féle gondolatok ellenben 
minden túlzó és anarchisztikus világfelfogás meleg 
ágyaivá váltak. 

Azért siettek e gondolatokat a materialisták és a 
szociáldemokraták magukévá tenni, mivel érezték a 
rokonságot, melyet közöttük és Kant között oly 
könnyű felismerni. Lássunk néhány idézetei. 

Lange Frigyes mondja: «A materialisták azon 
csoportja, akik metafizikusok nem akarnak lenni, 
többet nem követelhetnek,. . . a dogmatikus materia-
lista azonban kérdeni fogja, mik legyenek tulajdon-
képen az ideák akkor, ha a pozitiv tudományok 
haladására semmi befolyást nem gyakorolnak». 

Mering Ferenc így elmélkedik: «Ezek a tanok a 
lényeges tételekben a szociáldemokraták követel-
ményeihez nagyon közelállanak és még csak az 
ideologiai ködsapkát sem kéjiesek fejükről eltüntetni; 
e tekintetben a megegyezés nagyon könnyen lehet-
séges a marxisták és az új kantianusok között». (Neue 
Zeit. 1900. április 4- és 14-én.) 

Bernstein mondja: «Az újkori materialisták tel-
jesen Kant álláspontjára helyezkednek; és a kan-
tianusok csak azért elkerülik, hogy materialistáknak 
nevezzék őket, mivel általános azon előitélet, hogy a 
materialista névvel az anyag föltétlen kultusza egybe 
van kapcsolva». (Zur Geschichte und Theorie des 
Sozialismus. 1901. 200.1.) 

Egy protestáns theologus pedig bevallja: «A kö-
nigsbergi bölcsnek az Isten létezésének bizonyításáról 
szóló kritikája népünk öntudatába belehatolt és erősen 
belefészkelte magát, mint annak a tudata, hogy az Isten-
ről és a létező világról semmit tudni nem lehet; innen 
az egyházi szertartások és cselekedetek értékéről való 
kételkedés». (Eugen Mayer 1904-ben mondotta a ber-
lini protestáns nagygyűlésen.) Trikál József dr. 

ken át foglal állást a keresztény igazság ellen, küzd is ellene, 
majd észretér s meghódol előtte. Azért kell nekünk folyton 
kitartanunk az igazság mellett. Szerk. 
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Jlz antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. (IV.) 

Az eskü második része. — Az eskütétel hatása a tudományos kuta-
tásra. — Az esküellenes felzúdulás okai. 

Ugyancsak erre a szabad tudományos kutatás 
eredményére támaszkodva, amely kétségtelen érvek-
kel szól az egyház isteni alapítása és megbízatása 
mellett, ítélheti el az eskü utolsó pontja a moder-
nistáknak azt a tanát, amely csak merő természetes 
vagy épenséggel pantheisztikus alapra állítja az egy-
ház egész fejlődéséi, mintha az nem volna más, mint 
a Krisztus iskolájába álló és tanait merő természetes 
alapon továbbfejlesztő emberek története.1 

Amíg az eskü második részének első két pontja 
katholikus és modernista világnézet közti főkülönb-
ségre hívta föl a figyelmet és a másik két pont ezt 
a különbséget konkrét példákon mutatta be a theo-
logia biblikus és historikus ágaiban, addig ez az 
utolsó pont mintegy összefoglalása annak a moder-
nista alapgondolatnak, amely minden természetfölötti 
isteni elemet ki akar zárni az egyház tradíciójából, 
tanaiból, fejlődéséből. És amint az előbbi pontokban 
nem lehet a szigorúan tudományos szentírásmagya-
rázat stb. elitélését látnunk, úgy az utolsó pont sem 
akarja lehetetlenné tenni - mint annyian állították — 
a történetnek elfogulatlan, nyitott szemmel való 
szemléletét. De a modernistáknak az a történetszem-
lélete, amely érvek helyett benső átélések és modern 
tudományos érzékük alapján tagadja a tényeket, az 
csak nem tudományos eljárás! Ha a jól leleplezett 
modernista gondolatot a maga valójában szemléljük, 
minden ráaggatott sallangtól menten, azonnal szembe-
tűnő lesz annak tarthatatlansága. Mert a fönti tétel 
nyilt szavakkal nem jelent mást, mint, hogy a keresz-
ténységgel szigorúan tudományosan csak az foglal-
kozhatik, aki elméletben antikeresztény vagy anti-
theista álláspontot vall. Ehhez hasonló állítások 
teszik érthetővé a «Pascendi» encyklika által pár 
helyen használt erősebb kifejezéseket is. Mert ez 
tényleg: nem bölcselkedés, hanem badarság; non 
philosophari, sed delirare ! 

Inte itt áll előttünk a rettegett antimodernisla 
eskü tartalma. Ha a fölemlített kérdések legtöbbjére 
nem is adhattunk kimerítő választ, hisz nem is ez 
volt föladatunk, annyi eredményt még ezzel a sovány 
vázlatozással is remélünk elérni, hogy a napi és 
időszaki sajtóban az antimodernista eskü ellen föl-
hozott állításokat kellő értékére tudjuk szállítani, 

1 In universum denique me alienissimum ab errore 
profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil 
inesse divini ; aut quod longe deterius, pantheistico sensu 
illud admittunt ; ita ill nihil iam restet, nisi nudum factum 
et simplex, communibus históriáé factis aequandum ; homi-
num nempe sua industria, solerlia, ingenio scholam a Christo 
eiusque apostolis inchoatam per subséquentes aetates contin-
nuantium. 
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nevezetesen pedig képesek legyünk szavunkat föl-
emelni azzal az állítással szemben, amely az anti-
modernista esküben a szabad tudományos kutatás 
halálát, a tudományos meggyőződés megtagadását 
látja és az eskü letevőitől oly sietve vonja meg a 
tudós kutató címét. 

Mint láttuk az eskü tartalma, annak minden 
egyes pontja épen az elfogulatlan, szabad kutatás 
eredményeivel igazolható, tehát senkit a föntemlített 
állítások hirdetésére föl nem jogosít. 

Az eskütétel hatása a tudományos kutatásra. 
Azt mindenesetre el kell ismernünk, hogy az emlí-
tett tételek egy része nemcsak észbeli, hanem egy-
szersmind kinyilatkoztatott igazságot is tartalmaz, 
ami azonban az ilyen, észből is megismerhető igaz-
ságoknál csak annyit jelent, hogy bizonyosságukról 
az ész szava mellett még Isten tekintélye is kezes-
kedik. De épen az a rendkívül fontos szerep, amit 
az ész munkája hitünk megalapozásával betölt az Isten 
létének bebizonyításával, amely nélkül kinyilatkoz-
tatott vallásról s ilyen vallási igazságokról termé-
szetesen beszélni sem lehetne, épen ez a fontos 
szerep volt oka annak az állandó megbecsülésnek, 
amelyben az egyház az ész munkáját mindig része-
sítette és amit legutóbb a vatikáni zsinat juttatott a 
lehető legvilágosabb szavakkal kifejezésre akkor, 
mikor a hitet is, tudományt is az egy Istenre vezetve 
vissza, kijelentette, hogy a kettő közt tényleges ellen-
mondás nem lehetséges. Ha enantiophaniákban még 
sincs hiány, ez vagy a dogmáknak nem a katholikus 
egyház szelleme szerinti magyarázatára vagy pedig 
be nem bizonyított hypothesiseknek kétségtelen tudo-
mányos tan cégére alatt történő árulására vezetendő 
vissza. Ezért, mint mondja az említett zsinat, az 
egyháznak annál kevésbbé van oka föllépni a tudo-
mányos kutatás ellen, mert a területét át nem lépő 
tudománytól csak a hit erősödése várható.1 És hogy 
az egyház ez álláspontja nem az újkor által kicsikai t 
engedmény, arra legjobb tanú Aquinói szent Tamás, 
aki már 700 évvel ezelőtt kész volt a hit és tudo-
mány közt fölmerülő ellentéteket a Szentírás hely-
telen magyarázatának betudni. 

Pusztán tudományos, a hitéletet semmikép nem 
1 V. ö. erre nézve épen a «Pascendi» encyklika 2. 

részének azon fejezetét is, amely a theologiai tanulmányok 
mellett nemcsak ajánlja, hanem mintegy kötelességévé teszi 
a papságnak a bölcseleti és történeti tanulmányokat. Külön-
ben maga az antimodernista esküt előiró motu proprio is 
újra hangsúlyozza XIII. Leo buzdító szavait: «In rerum natu-
ralium consideratione strenue adlaboretis: quo in genere 
nostrorum temporum ingeniosa inventa et utiliter ausa, 
sicut iure admirantur aequales, sic posteri perpetua commen-
datione et laude celebrabunt.» (Braig: Der Modernismus und 
die Freiheit der Wissenschaft. Freiburg i. Br. 1911. 27. 1.) 
Ugyancsak XIII. Leónak 1883. aug. 18-án a történettudo-
mányról mondott szavait, amelyben Ciceróval együtt ebben 
foglalja össze a történetíró első kötelességét : «Primam esse 
históriáé legem, ne quid falsi dicere audeat; deinde, ne 
quid veri dicere non audeat.» (Cicero : De orat. III. 15.) 
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érintő tételek elbírálásába az egyház soha nem avat-
kozott. Csak mikor az egyes tudományszakok mű-
velői elhagyták a szaktudományuk által számukra 
szorosan kijelölt területet és azok a tiszteletreméltó 
tudósok, kik retortáikon és villamos battériáikon 
kívül mást alig ismernek, ezekkel az élet nagy kér-
déseit akarták megoldani és a tudomány tanaiból 
vagy épen kellőleg be nem bizonyított föltevésekből 
következtetéseket vontak le a természeten túleső, 
metafizikai térre, csak ezen a ködös, könnyen utat 
vesztő területen hangzott föl az egyház ajkáról egy-
egy «vigyázz», vagy «állj», egy «netovább», egy 
«vissza». Hogy soha emberi túlbuzgóság az egyház-
nak ebbe a működésébe be nem csúszott, nem állít-
juk ; mert tényeket letagadni nem szokásunk. Csak 
föl akarjuk idézni szent Ágoston örökszép szavait: 
«Ami jó, tartsd meg és tulajdonítsd az egyháznak; 
ami rossz, vesd el és nekem, ki ember vagyok, 
nézd el».1 Az egyháznak ebben a szeretetteljes figyel-
meztetésében azonban csak az láthat elmaradott, 
sötét, középkori eljárást, aki nem veszi tekintetbe, 
hogy az egyház madara nem a sötétben huhogó 
bagoly, hanem a Szentlélek fehér galambja, amely 
az ősrégi egyházi tan és egy új tudományos tétel 
között okvetlen meghozza a kibékülés zöldelő olaj-
ágát, hogyha egészen biztos talajt érez maga alatt. 
Az egyház megköveteli, hogy fejet hajtsunk a katho-
licizmus objectiv igazságai előtt, de viszont az objec-
tiv igazságok előtt ő is kész meghajolni.2 

Az egyház magának soha ellen nem mond. Ha 
tehát a nemes értelemben vett szabad tudományos 
kutatás értékét úgy nyilatkozataiban, mint szolgáinak 
munkásságában mindig nagyrabecsúlte, bizonyára 
nem tehető föl róla, hogy most, az antimodernista 
eskü által szakítani akart volna évszázados hagyo-
mányaival, akkor, amikor hitünk legfontosabb téte-
leit védte meg a legújabb eretnekség támadásai 
ellen. Az egyházias szellem azt sem követeli, hogy 
vakon fogadjuk el az egyházi tekintély nyilatkoza-
tait. Dehogy. A «fides quaerens intellectum» egy Can-
terbury-i Anselm híres mondása.3 Amennyire lehet, 

1 Sz. Ágoston : l)e vera religione. C. 10. 
2 «Sind Dogmen ein Hindernis der Forschung auf dem 

Gebiete der Wissenschaft? — kérdezi Pernter bécsi egye-
temi tanár, a «k. k. Zentralanstalt für Meteorologie und Erd-
magnetismus in Wien» igazgatója. Ganz unmöglich, da sie 
bei unsern Forschungen überhaupt nie Forschungsobjekt 
sein können und daher uns dort, wo wir forschend tätig 
sind, nicht entgegentreten können. Es können nur Gebiete 
freier Spekulationen, reiner Hypothesen und vor allem 
unbewiesener, selbstgemachter Dogmen sein, die da in 
einen Konflikt mit den katholischen Dogmen kommen, und 
solche selbstgemachte, frei konzipierte Dogmen laufen gar 
viele herum, leider unter dem Mantel der Wissenschaft». 
(Pernter : Voraussetzungslose Forschung, freie Wissenschaft 
und Katholizismus. Wien, 1902. 9. 1.) 

3 V. ö. «Absit, ut ideo credamus, ne ratione accipiamus 
sive quaeramus: tunc etiam credere non possemus, nisi 
rationales animas haberemus». S. Augustinus. — «Negligen-

igyekezziink csak azoknak mélyébe hatolni; azokat 
megérteni (credo, ut intelligam), persze soha nem 
tévesztve szem elől, hogy az örök igazságok nem 
kötelesek a mi szűkkörű, éretlen gondolatainkhoz 
igazodni. Mert, hogy a saját kis látóköréből megítélő 
emberek eljárását egy példán tegyük kézzelfoghatóvá, 
abban egészen biztosak lehetünk, hogyha a pisai 
ferde torony gondolkodni tudna, így szólna magában : 
Mégis csak furcsa, hogy az összes tornyok közt csak 
én állok egyenesen! 

Ha egy csillagász a Laplace-elmélet vagy Kepp-
ler törvényeinek átvizsgálásánál hibára akad, bizo-
nyára nem fogja Laplace-t vagy Keppler-t azonnal 
bolondnak mondani, hanem előbb saját számadásá-
nak néz utána. Ennyi szerénységet azonban a val-
lás terén is legyen szabad megkövetelnünk. Azt t. i., 
hogy ha valaki ellenmondást vél felfedezni a vallás 
tanaiban, ne tekintse a vallást mindjárt túlhaladott 
álláspontnak, hanem gondoljon arra is, hogy eset-
leg hiányzik még nála a szükséges gondolatérettség, 
önismeret, vagy élettapasztalat. Nem az intellektus-
tól kíván tehát az egyház áldozatot, hanem az arro-
ganciától. 

És mert a kath. papság tagjai közül ezt a leg-
többen belátták, a sajtó nagy hadjárata, amit az 
antimodernista eskü ellen indított, ezért nem járt az 
óhajtott sikerrel. Hiába remélték egyesek, hogy «a 
világ összes theologiai tanárai mint egy ember fog-
ják hallatni méltatlankodó felkiáltásukat a gondol-
kodás, kutatás és tanítás sérthetetlen szabadságán 
ütött véres seb láttára.»1 Külföldön is, ahol pedig a 
harsonák sokkal erősebben riadoztak a megtáma-
dott tudomány nevében, csak gyéren találkoztak, 
akiket elbódított a nagy zaj s az eskü megtagadása 
állal kiléptek az egyház kötelékéből. Ezeknek kia-
dott protestáló iratai, amelyekben az istenfogalom, a 
krisztusi elégtétel, a sz. misetan meghamisítását fog-
ták az egyházra, a szerzetesi fogadalmat, breviárium 
és coelibatus törvényeit bírálgatták, csak felvilágo-
sítólag hatottak azokra a körökre, melyek a pápai 
megrendszabályozást talán túlerősnek gondolták. 
Nálunk mindössze egyetlenegy' katholikus papról 
tudunk, aki az antimodernista esküvel össze nem 
egyeztethető tudományos meggyőződésére hivatkozva 
hagyta el az egyházat. De igen kétes világításba 
helyezte ezt a meggyőződést az az értesítés, amely 
pár hétre rá az apostata pap eljegyzéséről adott 
hírt. E hír olvastakor önkéntelenül is Rousseau 
szavai jutottak eszünkbe az «Ode à la Fortune» c. 
költeményéből: «Le masque tombe, l 'homme reste, 
et le héros — s'évanouit.» 

Az arra kötelezettek legnagyobb része ellenben 

tiae mihi videlur, si, postquam conflrmati sumus in fide, 
non studemus, quod credimus intelligere». S. Anselmus. 

1 Ez, kérem, a «Kölnische Zeitung» ezidei 1211. számá-
ból van idézve «Ein katholischer Hochschullehrer» aláirású 
cikkből. 
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letette az esküt és — dolgozik tovább. Mert amitől 
annyian féltek, és ami oka volt az összes támadások-
nak: a tudományos kutatás megbénítása, az nem 
következett be, amint hogy az előadottak után ez 
természetes is. Senki sem szenved korlátozást szabad 
mozgásában az által, hogy esküvel is megerősíti azokba 
a tanokba vetett hitét, amelyek igazságát a jelen 
pillanatban tudományos kutatásai alapján teljesen 
szabadon elfogadja. Mert az antimodernista eskü, — 
eltérőleg a hivatalnokoknak hivatalba lépésük előtt 
letett esküjük ígéretétől, amely szerint a jövőben 
lelkiismeretesen megtartják a szabályaikat — első-
sorban nem ígéret, hanem csak a kereszténység min-
dig vallott, de napjainkban különösen támadott főbb 
tanainak hangoztatása, amelyekre a katholikusok 
már az eskü előtt eljutottak, szabadon elfogadtak és 
vallottak.1 És csak a formula utolsó mondata tartal-
mazza az eskü alatt tett ígéretet, amelyben a tanok-
nak továbbra is elfogadását és védelmét ígérjük, ami 
egyébként az igazság változhatatlan, örök értékéből 
es az igazi meggyőződésből eredő következetességből 
önként folyik. Az azonban örök talány, mily jogon 
tekinthető a szabad kutatás korlátozásának, ha valaki 
kinyilvánítja, hogy mai meggyőződése mellett, amely-
hez a legszorosabb tudományos kutatás útján jutott 
el, mindig hű akar maradni ! 

Hogy időszerű volt-e az eskünek kötelező elő-
írása, annak megítélése természetesen egyedül az 
egyházi kormányzat kizárólagos joga. Ha valamely 
intézmény, hát bizonyára az egyház várhat legtovább 
és engedheti meg tagjainak a legtöbb szabadságot, 
mert megdönthetetlen igazságainak tudatához leg-
kevésbbé illenék a hatalmi állásáért remegő ideges 
féltékenység. Számunkra tehát nem marad más hátra, 
mint annak elismerése, hogy bizonyára veszélyes 
bajok lehetnek azok, amelyek ellen az egyháznak 
ilyen erős orvossághoz kellett nyúlnia. 

Miután rövid vázlatban előttünk áll az anti-
modernista eskü tartalma, egész szelleme, a tudo-
mányos kutatáshoz való viszonya és általában mindaz 
a következmény, ami az esküből folyik, bár fölös-
leges kitéréseket nem akarunk tenni, mégsem tagad-
hatjuk meg magunktól, hogy a sajtónak e kérdésben 
elfoglalt álláspontját elitélő nyilatkozatunk igazolá-
sául legalább egy példát ne idézzünk abból az igaz-
ságtalan fegyverekkel, tudatos félrevezetésekkel, rágal-
makkal viselt harcból, amelyet az egyház és a pápa 
ellen indítottak az antimodernista eskü miatt. A lapok 
híradásai nyomán bizonyára mindenki emlékszik 
még a XX. századnak arra a kétségkívül egyik leg-
megkapóbb jelenetére, amikor a pár hónappal azelőtt 
lezajlott berlin—római aviatikai verseny győztese, 
Beaumont megérkezett Rómába és miközben a merész 
pilóta körülrepülte a Sz. Péter templom hatalmas 

1 V. ö. Reinhold : Der Antimodernisteneid und die 
Freiheit der Wissenschaft. Wien. 1911. 17. 1. 

kupoláját, a szent atya szobája erkélyéből áldólag 
terjesztette feléje kezét. Erre a «Neue Freie Presse» 
1911. jún. 3. számában megjelent egy cikk, amelynek 
minden jóizlést sértő hangja méltó arra, hogy lega-
lább egy részletet az eredeti szövegben is közöl-
jünk belőle: 

«Die Vergangenheit, eine harte und unfruchtbare, neigt 
sich, wenn auch wohl nur äusserlich und ohne tiefere Er-
kenntnis des Wertes, vor der Zukunft. Gewiss ein interes-
santes und nicht unbedeutendes Ereignis, ein Zeichen, dass 
auch ein Papst ausziehen kann, um zu fluchen, und dort, 
wo er lluchen will, zuletzt aus innerster Empfindung ge-
zwungen sein kann, zu segnen ! Merkwürdig ist nur der 
Widerspruch zu seinen eigenen Lehren, in den der Papst 
mit dieser Handbewegung und diesen Worten verfiel. Kein 
Herrscher des Vatikans hat jemals mit so verbissenem Zorn 
und so wilder Kampfbegierde alles verfolgt, was Neuerung 
heisst, wie Pius X. Keiner hat härter und mit bissigeren 
Worten gegen jeden Versuch der «sogenannten» Wissen-
schaft geeifert, die Grenzen, die seine Gnade ihr absteckte, 
zu überschreiten. Die Einzelleistung technischer Wissen-
schaft findet Bewunderung in ihrem erstaunlichen und 
äusserlich verblüffenden Besultat. Aber der Geist, aus dem 
dies alles entspringt, der Geist der Neuerung, der Freiheit, 
von äusserlich gegebenen Schranken, von Vorurteilen, welche 
die Erkenntnis fesseln, der Geist, durch den Erfindung über 
die Elemente siegt, bleibt unverstanden. Aber so wenig einer 
sagen kann : Ich liebe die Kunst, wenn er dabei den Künst-
ler züchtigen und in Kelten schlagen lässt, ebensowenig 
kann einer das Werk der Wissenschaft ehrlich segnen, dabei 
aber gegen jeden mit Inquisition und Häschern, mit Daum-
schrauben und Zangen vorgehen, der das Prinzip der Ent-
wicklung, der Veränderlichkeit, der Freiheit historischer und 
wissenschaftlicher Forschung zu behaupten wagt. Dennoch 
ist in den Worten und in der Handlung des Papstes etwas 
leise Wohltuendes. Es ist doch eine Art von kleiner Hul-
digung an diesen unbegrilfenen, fremden und verhassten 
Teufelsgeist»... 

Nem szeretnők magunkra venni a nagyképűs-
ködés vádját, de ennek félelme nélkül is bátran 
állíthatjuk, hogy ez a cikk szégyene a mai újság-
írásnak. Nem azt a provokáló hangot csodáljuk benne 
legjobban, amelyen az «alliance israelite» organuma 
még e szép jelenetet is céljai szerint elferdítve kiak-
názza. Utóvégre arról mi nem tehetünk, hogy akad-
nak emberek, akikből csak ilyen gúnyolódásokat tud 
kiváltani ez a kedves esemény, amelyik egy Edmond 
Rostand lelkét egy remek költeményre hangolta. 
Hanem ami joggal hívja ki minden elfogulatlan 
ember kemény ítéletét, az a gyanútlan olvasók ezrei-
nek az a tudatos félrevezetése, — jóhiszemű tévedés-
ről ilyen hatalmas lapnál talán mégsem lehet szó ! — 
amely a szentatyának a tisztán egyházi tanokat 
érintő eretnekség, a modernizmus ellen folytatott 
küzdelmét a modern haladás kárhoztatásának, a 
tudományok elkeseredett gyűlöletének, újkori inkvi-
zíciónak stb. nevezi. És ne gondoljuk, hogy ilyen 
szembeötlő rágalmaknak senki sem fog hitelt adni. 
«Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire» — 
írja Boileau a L'art poëtique-ben. Ilyen híradások 
és tendenciózus cikkek után ugyan várhattunk volna-e 
mást, mint azt a határtalan tájékozatlanságot, amely 
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a modernizmus kérdésében elterjedt az újságolvasók 
nagy tömegében; várhattunk volna-e mást, mint azt 
a sok képtelen vádat, amelyet a modernizmus kárhoz-
tatása miatt kellett és kell az egyháznak elviselnie! 
Nagy kincs a gondatszabadság, de csak akkor, ha tény-
leg szabad az a mi subiectiv vágyainktól és szenve-
délyeinktől. I)e mily ferde állapot az, ha tele torok-
kal hirdetjük a gondolatszabadságot és mindenkit 
halálra keresünk, aki nem úgy gondolkozik, mint 
mi. Olyan kézenfekvő rosszakarattal telített cikkek 
elkövetését, mint a föntidézett is, a klasszikus költő 
csak háromféle embereknek enged meg: Multa licent 
stultis, pictoribus atcjue poëtis. 

Tudomásunk szerint az illető cikkiró sem festő, 
sem költő nem volt. Tóth Tihamér. 

Bepillantás a pelagiánok az eredeti bun ellen 
folytatott küzdelmébe. (i> 

Még be sem fejeződött Ágostonnak küzdelme a 
donatistákkal, már is egy új és nehezebb eretnekség-
gel találta magát szemben,1 mely ellentétben a gnosz-
tikusok és manicheusok, origenisták és priscillia-
nistákkal, kik az eredeti bűn létezését közvetve ta-
gadták, a rossz eredetét vagy a rossz elvből vagy 
«az általunk előbbi életünkben elkövetett cselekedeti 
bűnökből»2 származtatva, az eredeti bűnt egyenesen 
tagadásba vette. Ez az új eretnekség a pelagianis-
mus volt, amellyel folytatott vitában bámulatra ra-
gad minket Ágostonnak genialitása, alapos theologiai 
és filozófiai képzettsége, mellyel tudós ellenségeivel 
szemben az eredeti bűn létezését védelmezte. 

Ágoston az eredeti bűn védelmezésében való-
sággal remekelt és oly nagy tekintélyre tett szert, 
hogy a hires dogmatikus Pesch az eredeti bűn tana 
«doctor classicus»-ának3 nevezi, Wolfsgruber bécsi 
professor pedig «Augustinus» cimű művében olyan-
nak tünteti fel, mint aki a pelagianismust érvei-
vel már az egyház kárhoztató Ítéletét megelőző-
leg tönkre silányította.4 Szóval Ágoston az eredeti 
bűnt illető tanban az egyházban a legnagyobb szak-
tekintély. Katschthaler szerint: «Valamint szent Atha-
náz a Fiú istenségét, alexandriai szent Cyrill a személy 
egységét Krisztusban diadalmasan megvédték: úgy 
szent Ágoston az áteredő bűnről szóló tannak a pelagiá-
nok ellen folytatott védelmében tünt ki leginkább».6 

1 Fessier : Inst. Pair. (Oeniponte 1851.) Il, 274. 
3 Katschthaler-Kiss : Kath. Ág. Hittan II, 22. 
s Pesch: Prael. dogm. Freiburg 1895. III, 119. 
4 «Der Pelagianismus musste, ehe er durch das Gesamt-

urteil der Kirche als Häresie verworfen ward, durch die 
Kraft des kirchlichen Geistes auf dem Gebiete der Erkennt-
nis überwunden werden. Dieser Aufgabe war nur ein Geist 
gewachsen, der gleich gross als Mensch und Christ, die Tie-
fen der menschlichen Natur wie der göttlichen Offenbarung 
durchschaute. Dieser Geist war Augustinus.» Augustinus, 
Paderborn. 1898. 637. old, 

s I. m. 30, 1. 

Célunk ebbe a nagyszabású küzdelembe egy rö-
vid bepillantást vetni, mely csak fokozhatja tudás-
vágyunkat ó-keresztény irodalmunk tanulmányo-
zására. 

A pelagianismus eredetét Keletről vette, hol 
Theodor, niopsnestei püspök, tagadta az eredeti 
bűnt ; onnan tanítványa Rufin Nyugatra hozta, itt 
400 körül Pelagius lépett fel, mint az új tannak hir-
detője. 

Pelagiust, kit Ágoston Pelagius Britónak nevez, 
Marius Mercator nemzetségre britanniainak tartja, 
az V. század elején jött Bómába s itt szigorú élet-
módja miatt nagyon tisztelték.1 Rómában ismerke-
dett meg Caelestiussal, aki tanítványa lett és me-
részségre mesterét nagyban túlszárnyalta,2 eretnek 
tanait nyiltan hirdette, főleg Afrikában. Mindketten 
Bómában munkákat is írtak, 411. után pedig Afri-
kába mentek át s tovább hirdették tanaikat.8 

A pelagianismus harmadik vezére Julián volt, 
Eklanum püspöke, kit Ágoston egyenesen a pelagia-
nismus szisztematikusának nevez, midőn í r ja : «Quae 
tu si non didicisses, Pelagiani dogmatis machina 
sine architecto necessario remansisset.»4 

Az alaptan, melynek hirdetésével Pelagius fel-
lépett, s amelyre egész téves rendszerét fölépítette, az 
ember tökéletes voltának a vétkezhetőség kizárásáig 
és a teljes apathiáig való fokozása volt. «Primum 
dogma — írja Jansenius — cuius praedicatione Pe-
lagius turbare coepit Ecclesiam, tuendique necessi-
tate in ceteros errores videtur esse praecipitatus, 

1 Pelagius szerzetes volt, sokáig élt Rómában, később 
Keleten és Palaestinában. Aszkéta életmódja a szentség híré-
vel övezte körül. «Certe Augustinus — irja Petavius — in 
libro tertio de Peccatorum meritis et remissione, cap. I. lio-
norifice de eo loqui tur . . .» De Pelag. et Semipelag. dogm. 
história. Ed. Ven. 307. o. — V. ö. Wolfsgruber i. m. 633. o. 

2 Caelestiusról és Pelagiusról különbözőképen véleked-
nek Ágoston és Jeromos. Ágoston «acuta illorum ingénia, et 
librorum ab ipsis scriptorum facundiani non uno in loco 
praedicat» ; ellenben Jeromos «illos imperitiae, et elinguis in-
fantiae notât». Petavius i. m. 308. o. 

3 Pelagius müvei közül több fennmaradt : Pál leveleihez 
írt kommentár, egy levél Dcmetriaslioz a szüzességről ; e 
kettőt Ágoston és Jeromos müvei közölt megtaláljuk; liit-
vallomás (libellus fidei) és egy levél Celantia matronához. 
Caelestius iratai közül sokat megőrzött Ágoston. Schwane : 
Dogmengeschichte II. Münster 1869s. 657. o. 

4 Rövid, de kimerítő jellemzést nyújt róla Harnack. «Der 
dritte im Bunde, Julian von Eklanum, der früh verwitwete 
Bischof, lebhafter und ausfahrender als der zurückhaltende 
u. vorsichtige Pelagius, gescheiter als der agitierende Cäle-
stius, gebildeter als beide, ein ungezogenes dialektisches Ta-
lent, mit einer unerwüstliclien Lust am Disput und einem 
knabenhaften Eifer, Begritfe zu definieren und Syllugismen zu 
bilden, mehr rechthaberisch als ernst, kein Mönch, sondern 
ein naturfreudiges Weltkind, ja der erste und bis zum 18. 
Jahrhundert nicht übertroffenc, unverfrorene Vertreter eines 
selbstzufriedenen Christentums». Dogmgesch. III. Freiburg 
18973. 159. és 175. o. V. ö. Dogmengeschichte. Freiburg 18983. 
265. o. — Loofs: Leitfaden zum Stud, d. Dogmgesch. Halle 
19064. 430—431. o. 



22. szám. RELIGIO 583 11 

fu i t . . . assequenda perfectio justitiae usque ad im-
peccantiam et apathiam.»1 

A pelagianismus tanait erős racionalizmus jel-
lemzi. Szerinte az ember önerejéből a legmagasabb 
tökéletességre, annak non plus ultrájára is eljuthat: 
«usque ad impeccantiam» ; mivel az emberi termé-
szetben nincs semmi akadály, ami ebben korlátoz-
hatná és megakaszthatná. Mivel Isten az embert oly 
nagy gonddal teremtette és felkarolta; mivel Ádám 
állhatatossága huzamosabb időn keresztül kifogás-
talan és mintaszerű volt ; mivel Isten valóban olyan 
atyailag bánt az emberrel : mindebből a pelagianis-
mus arra következtetett, hogy az első bűn nem is 
lehetett oly nagy, aminélfogva következményei sem 
lehettek oly súlyosak, mint ahogy azt Ágoston gon-
dolta. Ezen okból lépett fel Julián oly energikusan 
Ádám bűne és annak következményei csekély volta 
és jelentősége mellett.2 

Ezen alapelvből logikus okoskodással követke-
zett a pelagianismus sarkalatos tana az eredeti bűn 
és annak következményeire vonatkozólag. Ha ugyanis 
Ádám bűnét lehetetlen oly nagynak tartani, termé-
szetesen a következményei sem lehettek nagyok. 
Isten halandónak teremtette Ádámot, ki meghal, ha 
nem is vétkezett volna.3 Tehát Ádám halála termé-
szetéből folyt. Bűnbeesésével mindenesetre elveszí-
tette azon ártatlanságát, melyben Isten teremtette és 
büntetésből megsokasodtak természetes szenvedései ; 
de mivel bűne egyedül neki magának ártott, semmi 
kihatása sem volt a tőle származó emberi nemre.4 

Ebből folyólag további logikai következtetéssel 
hirdették, hogy az újszülöttek is azon állapotban 
jönnek a világra, melyben Ádám volt bűnbeesése 
előtt.5 Tehát hogy akkor is eljutnak az örök életre, 
ha nem is kereszteltetnek meg,® mert nem létezik 
eredeti bűn.7 Végül még egy harmadik következte-
tést is vontak, hogy, miután Ádám vétkével csak 
magának ártott, ki akkor is meghalt volna, ha nem 

1 Bruckner: Julian von Eclanuiu. Sein Leben und seine 
Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus. Gebh. 
und Harn. Texte u. Untersuch, z. G. d. altchristl. Lit. XV. 
Leipzig. 1897. II. 2. 125. o. — Julian csak 418-ban lépett fel, 
mint az új tan heves védelmezője. 

2 Augustinus seu Doctr. s. Aug. de hum. naturae sani-
tate. Lovanii. 1640. I., 1. VI., c. XVIII. 259. o. «Posse . . . ho-
mineesse sine peccato, si vêtit». Agost. De gest. Pel. XXXV, 
61. M. 44, 355. o. V. ö. De pecc. mer. et. remiss, 1. II., c. V., 
n. 6. M. 44, 154. o. — Hefele : Conciliengesch. II. Freib. 18752. 
104. o.; Pohle: Lehrb. d. Dogm. I. Paderborn 1908. 471. o. : 
Harnack: i. m. III, 161. 

3 Bruckner i. m, 149. o. 
4 «Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive non 

peccaret, moriturus esset.» De gest. Pel. XXXV., 65. M. 44, 357. 
5 «Peccatum Adae ipsum solum laeserit, et non genus 

humanuni.» Ág. i. h. 
0 «Quod infantes nuper nati illos stalu sint, in quo 

Adam fuit ante praevaricationem.» Ag. i. h. 
7 «Quod infantes, etsi non baptisentur, habeant vitam 

aeternam.» Ag. i. h. 

vétkezett volna, s miután bűnbeesésével a tőle le-
származott emberi nem állapotában semmiféle rom-
lottságnak nem volt okozója, hogy Krisztusnak üd-
vözítő munkájára sem volt szükség.1 

Csak egy némi következménye van Ádám bű-
nének : az, hogy utódainak atyai tekintélyével rossz 
példát adott; egyedül ezt okozta eredményképen 
Ádám bűne és semmi egyebet.2 Weber Pál dr. 

Egyházi műemlékeink védelme és restaurálása. 
A nemzetek nagyságának és dicsőségének jelzői 

nem csupán a történelem lapjai, de különösen a 
monumentális művek, a műemlékek. A történelem 
még nem beszélt, midőn a piramisok és obeliszkek 
már égbe meresztették csúcsaikat. Es ne nevezze 
senki némának a sphinxeket, mert ezek az egypto-
miak egykori történetének, illetve művészetének na-
gyon is hangos emlékei. 

Nemzeti nagy létünknek is vannak századai, me-
lyekből nem igen tudunk felmutatni történeti feljegy-
zéseket és mégis ugyanezen kor történetét, illetve 
műveltségi állapotát számos műemlék megőrizte szá-
munkra. Hála a jó Istennek, hogy így van, mert a 
magyar nemtörődömség könnyelműen pusztulni en-
gedett az idő vasfoga által amúgy is megrongált sok 
műemléket. Más műemléket pedig tönkrejuttatott ná-
lunk, mint másoknál is, az ügyetlen emberi beavat-
kozás. Különösen sokat szenvedtek egyházi műemlé-
keink, mert használati értékök lévén, folytonosan 
igyekeztek őket javítgatni, bővítgetni és a viszonyok-
hoz képest «stilszeriiekké», tetszetősekké varázsolni. 

1 A keresztségnek szükségét ugyan nem tagadták — fél-
vén a katholikusoktól — de alkalmazásának célját a kis-
dedeknél, mintha az eredeti bűn eltörlése végett vétetnék föl, 
erősen tagadták, mivel ilyen bűn nem létezik. V. ö. De pece. 
et remiss. 1. I, cc. XVI—XXXIX, n. 21—70. M. 44, 120—152. — 
Bruckner i. m. 163. 

2 «Quod neque per mortem vei praevaricationem Adae 
omne genus hominum moriatur, neque per resurrectionem 
Christi omne genus hominum resurgat.» Ag. i. m. 

«. . . aber eine andere Folge hat diese Sünde nicht 
gehabt». Bruckner i. m. 149—150. o. — «Daher die pelagianische 
Formel : peccatum imitatione, non propagatione d. h. das, 
was wir Erbsünde nennen, ist keine eigentliche Natur-, son-
dern eine einfache Nachahmungssünde.» Pohle i. m. I, 471. 
482. V. ö. Dorner : Augustinus. Berlin 1873. 138. old. 

A pelagiánoknak az eredeti bűnről szóló tanára vonat-
kozólag nagyon sokat találunk Ágostonnak különösen öt mü-
vében : De peccatorum meritis et remissione, De gestis Pe-
lagii ad Aurelium, De gratia Christi et de peccato originali, 
De nuptiis et concupiscentia, Opus imperfectum 1. VI. contra 
Julianum ; továbbá többé-kevésbbé a következő aucloroknál : 
Wolfsgruber i. m. 662—663. 686; Heinrich: Dogm. Theol. 
(Mainz 1887) IV., 753 ; Hefele i. m. II, 105 ; Pohle i. m. I, 482 ; 
Jansenius i. m. I., 1. I., 11. 12; Harnack i. m. III., 160. 183— 
184; Bruckner i. m. 147—153; Seeberg : Lehrb. d. Dogmgesch. 
(Leipzig 1895) I., 265-266 ; Gangauf: Metaph. Psych, d . h . 
Augustinus. Augsburg 1852. II., 449—446. Kár, hogy az utolsó 
szerző (Gangauf) güntherianista. 
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Használhatóbbá, kényelmesebbé lettek ugyan e mű-
emlékek, de elveszett belőlük egy csomó művészeti 
érték: a régi szép idők patinája, az odvas falak, a 
hangulat, a lélek. 

Mikor így könnyelműen eljátszottak már sok 
művészeti szépséget és elkövettek helyrehozhatatlan 
hibákat, akkor nagynevű műbarátok kezdeményezé-
sére megalakult itt nálunk is 1858-ban egy arche-
ológiai bizottság, melynek feladata volt a hazában 
levő, vagy még feltalálható műemlékről tudomást 
szerezni és annak fönntartási módjáról tanácskozni. 
Eltekintve részleges munkáktól, jelentősebb intézke-
dés nem történt e téren 1881-ig, amikor is az 1881. 
évi XXXIX. t.-c. a műemlékeket a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter felügyelete alá helyezte és egy-
szersmind a kormányra azt a kötelezettséget ruházta, 
hogy azon esetben, ha a magánosok, törvényhatósá-
gok, felekezetek birtokában levő műemlékek meg-
felelő bánásmódban, illetve fönntartásban nem része-
sülnek, akkor ezek kisajátításáról a műemlékek 
országos bizottsága intézkedjék. 

Ma már minden művelt államban szentesített 
törvények és felügyelő bizottságok védik a műemlé-
keket. Németországban pedig, ahol a műemlékek 
védelme valósággal speciális tanulmánnyá lett, 1900 
óta minden évben kongresszusokon tárgyalják az e 
téren követendő eljárásokat. 

Pár héttel ezelőtt Salzburgban gyűlt össze ilyen 
kongresszus, amellyel kapcsolatban nem lesz érdek-
telen, ha szembe állítjuk a mull század irányadó 
elveit azokkal az elvekkel, amelyek most uralkod-
nak a műemlékek védelmét és restaurálását illetőleg. 

A XIX. század első felében divatozó romanticiz-
mus eredményezte a régi műemlékek iránt való me-
leg érdeklődést is, megszülte egyszersmind a purisz-
tikLIS felfogást, amely mindenben a stilus tisztasá-
gára, a stílusbeli hűségre törekedett. Elkezdték tehát 
a román és a gothikus stílű műemlékek, templo-
mok restaurálását. Ha kellett, hozzáépítettek ugyan-
csak román, illetve gothikus stílusban; a be nem 
fejezett tornyokat kiépítették abban a hiedelemben, 
hogy mindez nagyszerűen sikerült. Megtörtént az is, 
hogy egyes omladozó félben levő műemlékeket le-
lotografáltak, azután ledöntötték az egészet és a 
fotográfiák alapján újra építették. 

Oda fejlődött ez a purisztikus gondolkodás, 
hogy kidobálták a román és gothikus templomok-
ból az idők folyamán ide került padokat, renaissance 
és bárok oltárokat, szószékeket és igyekeztek a 
templomokat stílszerű román és gothikus dolgokkal 
megtölteni. 

Ez volt az az idő, midőn maguk a műépítészek 
is azt a botor elvet vallották, hogy az építőművészet 
a gothikában tulajdonképen befejezte dicső pálya-
futását és a renaissance, bárok és ú. n. «copf» stí-
lusok nagy tévedések. Nem marad tehát egyéb hátra, 
mint építeni román vagy gothikus stílusban. Termé-

szetes dolog, hogy ezek a szomorú elvek vezettek a 
restaurálás terén is. 

Későbben türelmesebbek lettek az emberek. 
A stílusok keveredettségében festőiséget láttak és le-
hetőleg kímélték azokat, de a restaurálás alkalmá-
val még mindig készek voltak a régit korrigálni, 
javítgatni és «hű» utánzatokkal pótolni, kiegészíteni. 
Annyira ment a korrigálás, hogy nem lehetett már 
megkülönböztetni az új hozzáadást a régitől, az új 
javítást az eredetitől. 

Ily módon restaurálták nemcsak a templomokat, 
de az oltárokat, üvegfestményeket, szószékeket stb. 
Régi falfestményeket lefestettek, vagy rámeszeltek, 
úgy hogy manapság is vakolat alatt alusszák hűvös 
álmukat a régi szép freskók, falképek. 

Ma már tudatosabbak vagyunk e téren a régiek-
kel szemben. 

«Eine Zeit kommt, da Steine verworfen, und 
wiederum eine Zeit, da Steine gesammelt werden.» 
(Préd. 3, 5). Ez a felírás olvasható a nürnbergi zsi-
nagóga falába illeszteti régi XIV. századi gothikus 
sírkő, ú. n. «Judenstain» tábláján. 

Valóban! Ma már jól tudjuk, hogy minden mű-
emlék, minden kis töredék, oszlopfej épen olyan 
értékes ránk nézve, mint más irott okmány és min-
den nemzeti műemlék elenyésztével nyilván történet-
könyvünknek egy-egy lapja szakad ki! Épen ezért 
műemlékeinket féltve őrizzük és eredeti épségükben 
akarjuk fönntartani. Csak nemrégiben emelte fel 
esdő szavát Maurice Barrés a francia parlamentben 
a pusztuló régi szép falusi templomok érdekében. 
Azt mondta a többek között: «Fenn akarjuk tartani 
a mult e maradványait, a lelki élet e forrásait; meg 
akarjuk őrizni Franciaország földjének építészeti, 
fizikai és erkölcsi arculatát.»1 Igen! 

Áldottak a régi szép templomok még haló po-
raikban is. Azért inkább építsünk egy másik üj 
templomot, semhogy a régit agyonbővítsük, agyon-
restauráljuk. Ez lenne igazán ideális elv. Sajnos, ez 
nehezen vihető keresztül. Ha tehát föltétlenül szük-
séges a restaurálás vagy a kibővítés és hozzáépítés, 
úgy vigyázni kell, hogy ne rontsuk meg a templom 
organismusát ; ne vegyük el a templom régi karak-
terét. Történjék tehát minden javítgatás és hozzá-
építés vagy kibővítés olyaténképen, hogy mindezt a 
régitől, az eredetitől első percre meg lehessen külön-
böztetni. Azaz törekedjünk mindenben és mindenütt 
az igazságra és ne a szemfényvesztésre. 

Ha végigtekintünk az építészet történelmén, azt 
fogjuk találni, hogy ez a felfogás, illetve eljárás nem 
is új, hanem a régi korok követendő hagyománya. 
Milyen szép példa erre az a görög szentély, mely-
nek eredeti faoszlopait lassan-lassan cserélgették ki 
márványoszlopokkal, úgy hogy évszázadok multán 
is ott látott még Pausanias egy korhadt faoszlopot 

1 L. Religio 1911, 18. sz. 283. lap. 
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a különböző formájú és faragású márványoszlopok 
között. A középkori gyönyörű dómokat sok-sok év-
tizeden át építették, évszázadokon keresztül ezek az 
épületek sok változáson mentek keresztül. És mit 
látunk ra j tuk? Mindenkor hozzáadta az épületekhez 
naívul és őszintén a maga építési modorát, a maga 
stílusát, a maga gondolkodásmódját, a maga mo-
dern szellemét. Miért ne tanulhatnánk mi is a ré-
giektől? 

És ha már feltétlenül szükséges, miért ne épít-
hetnénk hozzá a régi templomokhoz a mi építési 
modorunkban, amit a legjobban értünk. 

Miért akarunk mi góthikus ívboltokat, mikor 
már munkásaink jóformán boltozni sem tudnak. 
Midőn tehát ekképen védjük és kíméljük a régit, 
jogot szerezünk annak is, ami új és modern ; éb-
resztgetjük a művészi erőket, alkalmat nyújtunk ere-
deti alkotásokra és nem halvány utánzatokra és 
hideg kópiákra. Ugyanzek az elvek követendők az 
iparművészeti tárgyaknak : oltároknak, szószékeknek, 
üvegfestményeknek javításánál is. A restaurálás és 
javítás ezeknél is úgy végzendő, hogy azt mindjárt 
meg lehessen különböztetni a régitől.1 Ez a mai mo-
dern felfogás. 

A műemlékek védelme és restaurálása önkénte-
lenül is felveti az ű. 11. stílszerűség, illetve stilegység 
jelszavait. Sok régi szép műemlék esett már áldoza-
tául e hangzatos jelszavaknak, s ha a XIX. század-
nak gondolkodása, mely csak bizonyos stílusokat 
approbált, érvényre jutott volna már évszázadokkal 
előbb, akkor nem gyönyörködhetnénk most a re-
naissance és bárok korszak remekeiben. És mi-
csoda razziát kellene tartani például a szent Péter-
templomban, vagy más gyönyörű templomokban a 
stílusegység és stílszerűség nevében. 

Jegyezzük meg, hogy minden egyes darab, ami 
a templomba bekerült, jó helyre került; annak ott 
szerzett joga van és hozzátartozik a templom törté-
netéhez. Kényszerképzet az, hogy a góthikus temp-
lomban még az ampolnának is góthikus metszésű-
nek kell lennie. Ugyan miért? A különböző stílusú 
dolgok igen jó barátságban megférnek egymás mel-
lett. A bécsi szent István-templomban ott vannak a 
szép bárok oltárok és senkinek sem jutott az eszébe, 
hogy kilakoltassa onnan őket. Strossmájer püspök-
sége alatt épült djakovári székesegyház pedig tuda-
tosan stíluskeverék és gyönyörűnek mondják. 

A stílusegység és stílszerűség tehát jelszavak, 
melyeket egy időben felkapott a divat, de el is sö-
pört az újabb idők tudatos gondolkodása. 

Elmondottuk röviden azokat a főbb elveket, 

1 Aki mindezeket praktikus példákkal igazolva akarja 
látni, annak ajánlom elolvasás végett a következő müveket : 
Robert Bruck, Die Denkmalpflege im Königreich Sachsen, 
Dresden, Kürtmann 1910; továbbá I. Die Grundsätze der mo-
dernen Denkmalpflege, II. Das Restaurieren (Flugschriften 
zur ästhetischen Kultur, 1910 Dürerbund München, Callvey. 

amelyeket a műemlékek restaurálásánál figyelembe 
kell vennünk. Nem mindenütt és nem minden kö-
rülmények között alkalmazhatók ezen általános 
elvek. Ahol az általános elv nem alkalmazható, ott 
segít a szerető egyén, a műemlékek sorsát kegyelet-
tel szivén viselni tudó művész. 

Mi pedig ne akarjuk mindjárt bővítgetni és 
restauráltatni templomainkat. Szeressük régi odvas 
templomunkat, azt a szép «ócskaságot», amelyben 
az emlékezés, a romantika és évszázadoknak rég el-
suhant világa él. Ferdéniji Kálmán dr. 

B u d a p e s t . A magyar közművelődés ügyében három Egyházi 
emlékezetes meqmiilatkozásról — számolhatunk be ezút- . , , viláp-
tal krónikánkban. Első helyen említjük a szombathelyi » 
iskolai jubeliumot. Az oltani gimnázium falai között és krónika. 
Isten házában, a templomban azok találkoztak e hó 
8-ikán ünnepi megemlékezésre és hálaadásra, kik 
ötven év előtt tettek érettségi vizsgálatot s léptek maga-
sabb, értelmi, vezető pályákra. Az ünneplök közt meg-
jelent két országos nevű és hirü férfiú, Széli Kálmán 
és Székely Ferenc is, kik oszlopos állásokat foglaltak, 
illetve foglalnak el hazánkban. Jelen volt a jubiláris 
férfiak egyik még életben maradt volt tanára, Sztraka 
Gábor csornai prém. rendi kanonok is. Ennek a jubi-
leumnak történeti értéke abban csúcsosodik ki, hogy 
benne a mult és jelen hűséges szövetségre ölelkeztek 
össze. A jubiláris őszbeborult volt tanulók s a gimná-
zium jelenlegi ifjúsága együtt imádkozott, együtt éne-
kelt a templomban Isten dicsőségére s azután az ünnep 
díszülésén az ország oszlopos térfiaivá magasult két 
férfiú hatásos oktatást adott az ifjúságnak mindenek-
fölött a kötelességérzetről s annak buzgó teljesítéséről, 
az ernyedetlen munkásságról, a vallásosság és hazafias-
ság lelkiismeretes ápolásáról és gyakorlásáról ; az ifjú-
ság pedig, vagyis a jövő nemzedék fogadást tett, hogy 
követni fogja a tapasztalásokban gazdag vének jótaná-
csát. Szép ünnep volt a szombathelyi ; áldott marad az 
emléke. 

Második helyre tesszük az Országos Nő védő Egye-
sület kebelében fejlődő Leányszövetség alakító gyűlésén, 
szintén e hó 8-ikán, Prohászka Ottokár dr. püspök 
úr ajkairól Budapesten elhangzott inaugurális, vagyis 
ügyavató beszédet az «új leánytipusról», vagyis arról, 
hogy milyenné kell nevelni az újkor nővilágának cse-
metéit, hogy az életben idővel megállják helyüket. 
Átadjuk itt a szót a maga eszméinek kifejtésére a szólás 
mesterének, magának a püspök úrnak : 

A modern világnak, így szólt a többi között, 
amelyet nem lehet arasszal, nem lehet tizedekkel mérni, 
a legcsodálatosabb és legjellemzőbb emberi elváltozása 
az az új női tipus, mely a világba lép, kezdetben elmo-
sódottan, de amely máris előreveti a maga körvonalait. 
És hogyha van fejlődőiéiben egy női tipus, okvetetlenül 
nem csöppen az égből, nem pattan ki Zeusz fejéből 
Minervaként : megvan annak a leánytipusa is. Ebben a 
leánytipusban fény- és árnyoldalakat látok. A fényt úgy 
jellemezném, hogy az igény tartalmasabb, az élet komoly-
ságát hangoztató, tartalom után vágyó igény. Az élet 
logikája beállította a nőt a modern világban a munka 
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miliőjébe, megnyitotta számára a pályákat szükségből, 
nem pedig adakozó vágyból s nem a férfiak szolgálat-
készségéből és udvariasságából. Az új leányléleknek nem 
elég csak a tánc, a tennisz, a nagy kalap, a zsúrozás ; 
több a lelke, fejlődik a lelke, tartalmasabb életet akar. 
Eletének azelőtt is volt tartalma, de ez a tartalom most 
határozottan emberhez méltó, szellemi, lelki, művészi 
fejlettséget, műveltséget, mélyebb értelmiséget, szociális 
érzést, egészséges vért, nem idegességet jelent, ráneve-
lést arra a komoly, erőteljes életre, mely nem kapcsolja 
ki a nőt az ő nagy hivatásából, hanem a modern világba 
mint érvényesülő tipust állítja bele. Ezt akarja a ma 
megalakuló egyesület is. És ha bizonyos túlkonzervativ 
oldalakról az az ellenvetés hangzik el, hogy hát minek 
kivinni a leányt is a nyilvánosságba, én csak azt kér-
dezem tőlük: képesek vagyunk-e a leányokat elszige-
telni és a régi csöndes háziasságnak keretébe beállítani? 
A nyilvánossággal nekik is okvetlenül érintkezésbe kell 
jutniok ; az élet sodra elragadja őket, de legalább ne 
ragadja oly irányzatokba, melyek aztán valóban a tévely-
nek és az erkölcsi vagy bármily másféle sülyedésnek 
az irányzatai. Árnyoldalát e típusnak abban látom, hogy 
a modern életnek durva kenyérharca durvulást visz és 
csempész bele a nő lelki világába, mert a modern szel-
lemi életnek a nyilvánossága valamiképen elneveli a 
leányokat régi erényüktől : a háziasságtól. És hogyha 
látom, hogy főleg a túlzó feminizmus a nőiességet hatá-
rozottan félreismeri akkor, amikor a nőt el akarja 
férfiasítani, igazat adok azoknak, akik meglátják a 
modern nőnek a lelkén ezt a lelki durvulást, ezt az 
árnyat, melyet szerintem csak több kulturával, ezt a 
durva feminizmust csak egy finomabb feminizmussal 
lehet legyőzni. Csak mélyebb lelkiség és határozot-
tabb lelki tartalom által fogjuk a nőt odaemelni, hogy 
a modern világban is megálljon saját piedesztálján. 
Nem fogjuk összetörni a képét a régi nőnek, aki anya 
és hitves tud lenni, aki a háznak angyala és papja tud 
lenni ; nem fogjuk összetörni a régi anyának, a régi 
asszonynak képét, — nem leszünk képrombolók. De 
épen annak a kultusznak, melyet az asszony méltán 
követel a férfi részéről, van szüksége arra, hogy az 
asszony több értelmiséggel, emancipált lelkülettel vin-
dikálhassa magának azt a régi kultuszt, melyet szinte 
öntudatlanul, mondhatnám, ösztönszerűen adott neki a 
régi világ. A modern asszony azt az árnyat, mely az ő 
képében van, azáltal fogja eltüntetni, hogyha pszicho-
lógiájában modern nő marad, de nagy hivatását teljesen 
átérzi és leányait is erre neveli. 

Harmadik helyen említjük a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Kongresszusán szintén e hó 8-ikán, 
Nagyváradon, szintén az egész országnak szólván, elmon-
dott kulturbölcseleti beszédéi Wlassics Gyula dr. elnök-
nek. Ez a beszéd szintén monumentum aere perennius 
és pedig abban az irányban, hogy még oly szabadelvű 
férfiú is, aminőnek Wlassicsot ismeri az ország, mái-
kötelességének tartja óvó szót emelni, vagyis elérkezett-
nek látja az időt arra, hogy az ország hagyományos 
szellemének megtagadására izgató modern, vallástalan és 
hazafiatlan áramlat ellen minden lelkileg épkézláb embert 
síkra szólílson, buzdítson ebben a hazában. Wlassics 
óvó, tájékoztató és buzdító beszédének alapvető része, 
remekül megszerkesztve, imitt következik szórói-szóra: 

«Ha a magyar kultura munkása ebben a kilenc-
százados mult történelmi emlékeivel iIlletett és a kor-
szerű haladás követelményeit átértő modern városba 
lép, önkénytelenül azokhoz a vezérlő gondolatokhoz emel-
kedik, melyekhez mint a magyar állani és nemzeti lét 
fönnállásának biztosítékaihoz szoktunk föltekinteni. 
A történeti tudat, a történeti folytonosság eleven hatal-
mának kapcsolatát a kor szellemével és követelményei-
nek megértésével, a megérteit kövelelményeknek cse-
lekvésre váltásával talán sehol sem nyújtja oly egyen-
letes ritmusokban a Genius loci felénk, mint Szent 
László városában. 

A nagy király emléke maga oly közművelődési 
érték, melynek fénye századokra szabta meg a magyar 
belső és külső politika útjait és mely még ma is világít 
és melegít. A legenda azt hirdeti, hogy «Magyarország 
törvényben, szabadságban, vagyonosságban soha oly 
jelesen nem ragyogott», mint az ő uralkodása bel'ejez-
tekor. A legenda szines rajzát megközelíti a történelmi 
valóság is. 

Az ő nagy példája örök végrendeletid szolgálhat 
nemzetünknek, hogy történeti alapunkhoz nemcsak 
kegyeleti szentimentalizmusból, de azzal a törhetetlen 
meggyőződéssel kell ragaszkodnunk, hogy a történeti 
hagyomány egyike a legértékesebb mozgaló erőknek, 
melyekkel egy nemzet rendelkezik. Mi, kisebb nemzetek 
különösen megbocsáthatatlan tévedést követnénk el, lia 
eltaszítanók a történelmi alapokat, lia fejlődésünket 
nein a hagyományokba kapcsolnók, hisz mi nem a nyers 
erőben bizakodhatunk, hanem az erkölcsi erő, a törté-
neti jog és történeti alkotmány az a termőtalaj, melybe 
fejlődésünk, nemzeti életünk gyökérszálai lenyúlnak. 
De lia a történelmi hagyományokhoz ragaszkodunk 
is, a nagy király példája arra buzdít, hogy a teljes 
fogékonyság legmelegebb érzetével kell haladnunk a 
korszellem, a visszautasíthatallan folytonos fejlődés 
útján. 

Két irányban szállott reánk a nemzetfönntartó tör-
ténelmi hagyomány. Egyik, hogy a történelmi hagyo-
mány kincse ne szolgáljon soha arra, hogy abba a poli-
tikai és kulturai visszafejlődés értéklelen, hamis pénzeit 
keverjük. A történelmi hagyomány ápolása ne jelentsen 
soha megállást vagy visszaesést. A másik, hogy a hala-
dás sohase váljék sötétbe ugrássá vagy épen a fölfor-
gatók terrorizmusává». . . 

* 

P á r i s . Német és francia magaviselet az istentelen-
séggel szemben. Mult kedden járt végig a napilapok szó-
csövein az a hír, hogy egy dúsgazdag hollandi tőke-
pénzes arra a vakmerőségre vetemedett, hogy a lipcsei 
tudományegyetemnek ajánlatot tegyen egy tanszék ala-
pítása iránt az atheizmus rendszeres ápolása és tanítása 
céljából. A lipcsei egyetem, mint a lapok szintén jelen-
tették, nem fogadta el az ajánlatot, a tervbevett ala-
pítványt visszautasította. .«Naturae iudicium», inondá 
Cicero. Az emberi természet az istentelenséget be nem 
veszi. Erőszakolni rá lehet, bevétetni vele nem lehet, 
mutatja Franciaország példája. Ott a szabadkőműves-
ségnek sikerült az államot a saját képére és hasonlatos-
ságára átalakítani. A francia állami hatalom, jelenlegi 
birtokosainak és kezelőinek szándéka szerint, se Istent 
nem ismer, se vallást nem tisztel, nem gyakorol. Meg-
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mutatta legújabban a touloni nemzeti szerencsétlenség, 
a touloni katasztrófa áldozatainak temetésénél, az állami 
hatalom képviseletének élén, Falliéres elnök. 

A nemzeti katasztrófa áldozatainak nemzeti teme-
tést kellett rendezni. Lássuk, hogyan rendezte a francia 
állami hatalom a nemzeti temetést? 

Hogy az a 180 tengerész, akiket Toulonban egy-
szerre kellett temetni, Istenben hivő ember volt s val-
lásos temetésben óhajtott, amíg éltek, részesülni s hogy 
a vallásos temetést a francia társadalom is megköve-
telte, az Fallièresnek s az állami hatalom többi aláren-
delt kezelőinek a szeme előtt semmit se nyomott a 
latban. Ők fejőkbe vették, hogy fitymálni fogják Istent 
és a vallást. S igy is tettek. A nagy francia nemzeti 
temetés ugyanis következőképen folyt le. 

A 180 koporsót templomba vinni nem lehetett. 
Hely nem volt ott ennyi számára. Tehát köztéren állí-
tották fel a koporsókat, melyek körül tengernyi nép 
özönlött össze és hullámzott le, fel. A touloni érsek, Mgr.-
Guillibert, ismerve az állami hatalom kezelőinek szel-
lemét, nem a nyilt téren állított fel oltárt. Talán — való-
színűleg, mondhatni bizonyosan — nem is engedték 
volna meg neki. Tehát a főszékesegyházban rendezett 
és tartott gyászmisét s arra előzetesen főp. levélben 
meghívta a híveket. Mise után a főpásztor kiment a 
koporsókhoz a köztérre s ott részesítette az áldozatok 
földi maradványait az egyház áldásában buzgó imákkal 
a lelkek üdveért. 

És mit tett vájjon az állami hatalom? Hogyan 
viselkedett? Halljuk az «Univers» tudósítóját. 

Falliéres űr és az ő környezete (köztük 8 minister 
stb.) úgy csinálták ki a dolgot, hogy Toulon város 
területére csak akkor léptek, miután a szentmisének a 
templomban körülbelül vége volt. Azt azonban már 
nem kerülhették el, mert különben elkéstek volna, hogy 
a koporsók beszentelésénél a köztéren jelen ne legye-
nek. Ámde ezt tüntetőleg úgy csinálták, hogy egy har-
matcseppnyi szenteltvíz se essen rájok. Dacára e tün-
tetőleges tartózkodásnak a vallási szertartásban való 
részvevéstől, Falliéres és az egész állami küldöttség 
kegyetlen vesszőfutásra volt ítélve az uralkodó szellem 
sajtója részéről : hogy így meg amúgy, nem tartották 
fenn az istentelen állam tekintélyét, jelen voltak vallási 
szertartásnál, abban tehát részt is veitek. 

A koporsók beszentelése után Falliéres elnök nem 
türtőztethette magát s elvégezte a szabadkőmüvesi 
állami temetést, vagyis üres, nagyhangzású frázisokkal 
töltötte be a levegőt, amiből sem a boldogul laknak, 
sem a hazának semmi haszna sem volt. 

Ezek az emberek, a szabadkőművesség bábalakjai, 
nevetséges pöífeszkedéssel vállalkozni mernek arra, 
amitől, azt hiszik, az egyházat joguk volt és sikerült 
megfosztani : ők pontifikálnak és prédikálnak. S habár 
értelmöknek nem áll rendelkezésére egyéb, mint parla-
menti frazeologia, s habár erkölcsi tanuk, erkölcsi 
elveik megállapodottak, mert a szabadkőművesség évről-
évre halasztja a laikus morál összeállítását, még nin-
csenek : ók mcgis mellöket verve erényt, kötelességet, 
áldozatosságot hirdetnek és hánytorgatnak, meg nem 
gondolva, hogy mindez, az ő ajkaikon, merőben csak 
frázis. Hogyha megkérdeznék az ő szekularizált, elvilá-
giasított Sorbonne-jukat, az még ebben az állapotban 

is megmondaná nekik s megtanítaná őket, hogy az ő 
ajkaikon, épen úgy mint a páholyokban, a «kötelesség» 
szónak nincs se értelme, se alapja. De mit törődnek ők 
evvel?! Nekik a szabadság azt jelenti, hogy szabad 
legyen beszélniök, még lia nem tudják is, hogy mit 
beszélnek. Felfuvalkodásuk ebben a nyomorúságos nem-
tudásban merül ki. 

Hajh ! más kaliberű emberek voltak ám a tizen-
nyolcadik századvégi nagy forradalom vezéremberei. 
Azok bátrak voltak hinni egy Istenben s e hitöket hir-
detni is. Robespierre az istentelenség tolakodásával 
szemben ünnepélyesen proklamálta a legfőbb lény létét. 
Napoleon is hitt az Istenben s visszahelyezte Francia-
országot a vallás alapjára. Ország, kormány, állam, mely 
törvényszerűen istentelen, mint most Franciaország, 
minden idők és népek történetében hallatlan dolog volt 
eddig. 

Ez nem lehet állandó állapot, ez így nem marad-
hat. Még az epicureus Horácius is belátta és hirdette a 
rómaiaknak, hogy az istentelenségből származott min-
den baj, mely a római államot, családot, társadalmat 
érte. «Hinc derivata clades in pátriám populumque 
íluxit». Jobbrafordulás addig nem lesz, amíg a vallás 
tisztelete és megtartása vissza nem lesz állítva. «Donec 
templa rel'eceris.» Ez az újjászületés útja minden nem-
zetre, tehát Franciaországra nézve is. Vissza kell állí-
tani az Isten tiszteletét a családban, az államban, a tör-
vényekben, a szivekben, a lelkiismeretekben ! — y —la. 

A harmadik velehrádi kongresszus. 

Ez év július hó 27., 28. és 29-én harmadszor 
jött össze azon kongresszus, melynek célja, hogy a 
keleti egyházaknak a katholikus egyházzal való egye-
sülését előmozdítsa. 

Nagy és nemes cél. Hiszen hogyne volna nagy 
és nemes vállalkozás az olyan, mely az evangélium 
félre nem érthető jövendölésének, hogy egy akol és 
egy pásztor leszen, megvalósítására törekszik. Fon-
tos vállalkozás egyúttal. Fontos az egyetemes keresz-
ténység, de különösen a katholicizmus szempontjá-
ból, mely a cél elérése esetén milliókkal többet sora-
koztathatna, egységes csatasorba azok ellen, kik álta-
lában a kereszténység, főleg azonban a kath. vallás 
lerombolására törekszenek. Ennélfogva, azt hiszem, 
hogy a velehrádi kongresszus tanácskozásai széles-
körű érdeklődésre tarthatnak számot. Lássuk tehát, 
minő főbb mozzanatok merültek fel azon és hogyan 
igyekezett a jelzett cél elérésében annyi nagy pápa 
és nagy szív tervével közremunkálkodni. 

Az ezidei kongresszus, külsőleg, hátramaradt az 
előbbivel szemben. Nem a résztvevők számát, de 
azok személyét illetőleg. Néhány általánosan ismert 
személy, kik az előbbi összejövetelen megjelentek, 
most hiányzott. Igy elmaradt a jeles liturgista, az 
orosz orthodox Malcev, ki a második kongresszuson 
az epiclesisről tartott igen érdekes és értékes fel-
olvasást. Ez idén egy üdvözlő távirattal tett eleget a 
meghívásnak. A szintén orosz Goeken, ki az 1910, 
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«Germania» egyik számában feltűnést keltő cikket 
irt1 a két egyházat elválasztó pontokra vonatkozólag, 
ezidén távolmaradt. Értekezését azonban beküldte és 
azt a convertita Fedoroíf galíciai Studita szerzetes 
olvasta fel. Hiányzott Franko, ki legutóbb igen érde-
kes könyvecskét írt az uniót érintő kérdésekről.2 

Betegsége folytán nem jelent meg Septiczky lembergi 
gör. kath. érsek, ki a második kongresszuson nem-
csak tudásával, hanem vezető, irányító, mérsékelő 
képességével általános megelégedésre töltötte be az 
elnöki széket. Itt ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy 
az idei kongresszus tulajdonképen nem is volt 
vezetve. Kgyes kérdéseknél se hossza, se vége nem 
volt a beszédnek, ügy hogy sokszor bosszantó szalma-
cséplésnek voltunk tanúi. Ennek azután az lett a 
következménye, hogy az első nap olyan egyéniség, 
mint Urban S. J., második nap pedig Palmieri, nem 
tarthatta meg felolvasását. Pedig hát épen ebben az 
évben nem is lett volna nehéz az irányítás. A mult 
kongresszus alkalmával ugyanis elvileg ki lett mondva 
a «Velehrádi Akadémia» alapítása és ez a lefolyt 
két év folyamán meg is alakult. Ennek szabályai 
szerint csak a rendes tagoknak lett volna szava a 
bizottságokban. És mégis mi történt? Az, hogy az 
egyes bizottságok meg se alakultak és a plenumban 
folyt a szóáradat és pedig olykor minden végleges 
határozat nélkül. 

Ezen külső hiányokat bizonyára senki sem írná 
a kongresszus előnyére és így, azt hiszem, én sem 
vagyok igazságtalan, ha hasonlóan járok el. Mind-
amellett nagyon tévedne, aki ezek folytán a kon-
gresszust le akarná kicsinyelni és azt mondaná, ime 
nincs eredmény, a keletiek nem érdeklődnek. Igen 
is van eredmény; ezt mindenki megállapíthatja, ha 
egyrészt nem feledi, hogy a két egyház szakadása 
évszázadokra nyúlik vissza, másrészt pedig figyelem-
mel kiséri az orthodox egyház életét. Az előbbit 
tekintve, a kath. hitigazság olyan magasan fekvő 
sziklához hasonlítható, melyet szabad szemmel nem 
lehet meglátni. Az orthodox egyház theologusaiból 
a tiszta látást az évszázados elfogultság, keserűség, 
megátalkodottság valósággal kiölte, úgy, hogy nem 
csoda, ha az igazság sziklavárához nem ér fel tekin-
tetük. De igenis számos tanúbizonyság van, hogy 
tekintetükkel egyre közelebb érnek. Ezt kimutathat-
juk, ha, mint az imént említettem, figyelemmel kisér-
jük a keleti egyház különböző életnyilvánulásait. 
Már magában véve azon körülmény is, hogy írnak, 
beszélnek és pedig egyre gyakrabban az unióról, 
állításunk mellett szól. Ez mutatja, hogy megszólalt 
a lelkiismeret; a keleti egyház érdeklődni kezd 
aziránt, hányadán is áll ama sokszor hangoztatott 
orthodoxiával. 

Nem akarok itt sokáig időzni, mert hasábokat 

1 Religio 1909; nov. 14. sz. 
2 La difesa del Cristianesimo per l'unione delle chiese. 

Ism. Kath. Szende 1910. dec. füzetében. 

kellene teleírni, ha csak röviden is jelezni akarnám, 
hogyan gondolják az uniót megvalósíthatónak. Azért 
ezúttal csupán annyit jegyzek meg, hogy ez a kérdés 
a hazai és a külföldi orthodox folyóiratoknak úgy-
szólván egyik állandó rovata az utóbbi időben. Igaz, 
hogy sokan csak Miksa herceg cikkébe kapaszkod-
nak, de tagadhatatlan, hogy az unió vágya ott él 
és dolgozik a keleti egyház szivében. Ez is valami. 
Több ennél az, hogy bizonyos orthodox oldalon — 
egyes kérdésekben — határozott Pálfordulás észlel-
hető. így pl. a szentpétervári egyházi akadémia hiva-
talos közlönyének egyik számában : Miben áll a kath. 
papság ereje? címmel oly dolgokról olvasunk, melyek-
ben félreismerhetlen a közeledés a kath. álláspont-
hoz.1 A cikkíró bámulattal emeli ki a kalh. egyház 
imponáló erejét és ezzel összefüggésben kutatja, 
honnan mindez? A dolog nyitját a coelibatusban és 
az egységes vezetésben találja. A nőtlen pap, így 
szól, sokkal jobban tudja betölteni papi hivatását, 
mint a nős, kit mindenféle családi bajok lekötnek. 
Igaz, hogy további fejtegetéseiben olyan utakra téved, 
melyeken nem követhethejük. így pl. föleleveníti azt 
a történeti hazugságot, hogy VII. Gergely pápa hozta 
be a coelibatust és hogy az nincs összhangban a 
régi egyház fegyelmével, mindamellett tény marad 
az, hogy bámulattal adózik a kath. egyház ezen 
intézményének. A második okát a katholicizmus ere-
jének, mint említettem, annak egységében látja. 
A római egyház, mondja a cikkíró, papságát min-
den kérdésben, mint valami egységes hadsereget, 
vonultatja fel. Olyan ellentétek nem fordulhatnak elő 
a római egyházban, mint nálunk van sokszor az 
alsó és felső papság között. Kár, hogy tovább nem 
folytatja az önvallomást és nem ismeri be, hogy a 
keleti egyház bajai nagy részben onnan erednek, 
mert elvetette a pápai tekintélyt és ezzel minden 
egyházi tekintélyt alapjában ingatott meg. Mindezek 
mutatják, hogy a keleti egyház eszmélődni kezd. 

Még sokat lehetne itt beszélni, ezúttal azonban 
az eddigiekhez csupán annyit adok hozzá, hogy pl. 
a román egyházban egyre szaporodnak azok, kik a 
keleti egyház megcsontosodott formalizmusa ellen 
nyíltan küzdenek és több szellemet sürgetnek. Ezek-
ről a hazai román lapok, mint a «Tribuna» és 
«Bomànul» is olykor-olykor számot adnak levelezőik 
útján. Azt pedig — úgy gondolom — senki sem 
fogja tagadni, hogy ha a közvetlen ok és okozati 
összefüggést nem is tudjuk mindig megállapítani, 
ezen ébredésben a velehrádi kongresszusnak is része 
van, mint amely időről-időre megmozgatja a keleti 
egyház lelkiismeretét és gondolkozóba ejti. 

Ezek után nézzük közelebbről is, hogy az idei 
kongresszus minő kérdésekkel foglalkozott és ezzel, 
hogyan gondolja a keleti egyház lelkiismeretét 
megközelíteni. 

1 U,epKoisHi.ift BiocTHHKb 1911. szept. 1. szám. 
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A felolvasók: Goeken, Bounaert (Brüssel), Sugie 
(Konstantinápoly), Simrák (Zágráb), Ustickov (Pha-
naraki), de Meester (Róma), Hristov (Mostratli) és e 
sorok irója, az Uniókérdésnek valóságos mozaikját 
állították össze. A tárgyalt dolgok a szakadás fiktív 
okait, a két egyház küzdelmeit, az orthodox egyház 
theologusainak argumentálási módját, az orthodox 
egyházi élet kiaszását ölelték fel. Mindebből azt a 
tanulságot vontuk le, hogy amint a szakadást a 
gyűlölség okozta, úgy az egyesülést az isteni kegye-
lem mellett a szeretet fogja létrehozni. Az emberi 
munka, mint mindenütt, itt is eszköz, hogy siettessük 
az isteni kegyelem működését. 

Hogy az egyesülést dogmatikus okok nem hát-
ráltatják és hogy olyan különbségek csupán az ortho-
dox theologusok elfogult agyában léteznek, erre 
Goeken koronatanú. Goeken a vitás pontokban csak 
félreértést és szóharcot lát, ő maga nézeteiben egé-
szen katholikus. A Szentlélek származását úgy magya-
rázza, mint a flórenci zsinat. A szeplőtelen foganta-
tást illetőleg keleti theologusokra és különösen 
Rostov Demeterre, az orosz egyház nagy szentjére 
hivatkozik, ki ezen pontban egész katholikus állás-
pontot foglal el. Csak egy pontban, a primatusban, tér 
el az igazságtól Goeken vagy legalább is határozatlan. 
Megengedi, hogy Péter és utódai a felsőbbséget birják, 
ámde — így szól — a keleti egyház az első nyolc század-
ban Rómának csupán tiszteletbeli elsőbbségét ismerte 
el. Ez bizony nagyon határozatlan beszéd. Hiszen ebből 
szükségképen az következnék, hogy a keleti egyház az 
első nyolc században is szakadásban volt, ez pedig 
ellenkezik a történettel. Úgy látszik, hogy ezen kényes 
kérdésben Goeken nem mer világosan nyilatkozni. 

Ezzel szemben hivatkozom felolvasásomra, mely-
nek érvelését a kongresszus magáévá tette. Igenis 
a keleti egyház első hétszázados életében vannak 
mozzanatok, melyek félreértést, keserűségei szültek 
és mint ilyenek a szakadás előhírnökeinek tekint-
hetők. Ilyen a konstantinápolyi II. egyetemes zsinat 
(381. 3. c.), a 451. chalcedoni zsinat (28. c.) és a 
trullai zsinat (692.). Itt azonban nem a primátusról, 
hanem a nyugati és keleti patriarchatusok versen-
géséről van szó. A pápai primátus tényét a legvilá-
gosabban mutatja azon körülmény, hogy a Kelet is 
végső fórumnak Rómát ismerte el a hitvitákban és 
a pápai elismerésre mindannyian súlyt helyeztek. 
A szakadás előbb gyakorlatilag volt meg, Photius és 
utódai csak azután kísérelték meg azt igazolni. És 
épen a primátus kérdésében a szakadás után — 
valóságos hullámzás észlelhető az érvelést illetőleg. 
Hogyan? Kezdetben Péter primatusa érintetlen. 
Photius, Caerularius, Theophylaktus, Balsamon, Ar-
senius Péter primatusa ellen nem hadakoznak, sőt 
azt elismerik; tisztán az ellen tiltakoznak, hogy a 
pápa volna a törvényes utód.1 A photianusok azt 

mondják, hogy a pápa nem lehet törvényes utód, 
mert Péter Krisztustól, a pápa az atyáktól nyeri a 
hatalmat, mert Péter apostol volt, de a pápa nem 
apostol stb. Margunius az első, ki azt gondolja, hogy 
Krisztus szavaiban1 méltóságról és nem hatalomról 
van szó. Ettől kezdve az orthodox theologusok ezt 
a véleményt követik és ezt főleg Aranyszájú szent 
János magyarázatával próbálják támogatni. Rámutat-
tam, hogy Chrysostomus egészen kath. állásponton 
áll és az orthodoxok hamisan magyarázzák szavait. 

Simrák az unió akadályairól beszélt Horvát-
Szlavonországban. A török hódoltság folytán Bosznia-
Hercegovinából sokan átmentek és ott sok privilé-
giumot nyertek. A XVIII. században unió jött létre. 
Simon volt az első püspök és pedig függetlenül. 
Halála után a zágrábi püspök és az unitusok 
között nagy küzdelem keletkezett. 1671-ben alá let-
tek vetve a zágrábi püspökségnek. Ennek rossz követ-
kezményei lettek, mert minden latin ellen gyűlölet-
tel teltek el. Sajnos, hogy a zágrábi püspökök is 
sok okot adtak erre. Az unitusok rítusáról, mint 
«schismatikus» rítusról beszéltek, mellyel szembe-
helyezték a «katholikus» rítust. Következményként 
levonta, hogy uniót csak a két rítus teljes egyen-
jogúsítására lehet alapítani. 

A többi felolvasók a psychologiai momentumo-
kat tárgyalták. Igy Bounaert rámutatott arra, hogy 
nagyon tévedne az, ki azt hinné, hogy az unió mathe-
matikai pontossággal felállított praemissák természe-
tes folyománya lesz. Nem szabad szem elől tévesz-
teni, hogy az igaz hit isteni kegyelem gyümölcse. 
Figyelmeztet arra, hogy a keletieket úgy kell tekin-
teni, mint eltévelyedett juhokat; a szeretetnek nagy 
szerep jut, ha az akolba vissza akarjuk vezetni. 

Itt mindjárt rámutathatok egy dologra, amit 
sokszor katholikus lapjaink is elfelejtenek, mert — 
úgy látszik — nem tulajdonítanak annak nagy fon-
tosságot. Hányszor olvassuk a bevallottan kath. lapok-
ban is ama gyűlöletes «pópa» szót. IIa valakinek 
politikai működése vagy bárminő más cselekedete 
nem tetszik, úgy véli, hogy a «pópa» szóval csilla-
pítja a maga haragját. Hát bizony ez nem vall keresz-
tény szeretetre. Minden vallás szolgáját tiszteletben 
kell tartani, de annál inkább akkor, ha az elszakadt 
testvérvallás. Hangsúlyozom a felolvasóval, ne gon-
dolja senki, hogy a schismatikusokban semmi jó sincs. 

Két bolgár misszionárius : Ustickov és Hristov a 
bolgár vallási állapotokról nyújtottak képet. A bol-
gárok közt óriási a vallási tudatlanság, úgy hogy 
ezek megtérítésénél mindenekelőtt arra kell fektetni 
a súlyt, hogy megtanulják a vallás alapelveit. Ezért 
katholikus intézmények alapítására kell törekedni, 
csak így várható eredmény. Az in globo való con-
versiót nem lehet várni. Különben itt is voltak férfiak, 
kiket, mint az unió őszinte híveit, ismerünk. Ilyen pl. 

1 Papadopatos : Praenotationes Mystagogicae (362. 1.) 1 Sz. Máthé 16, 18. 



590 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

az 1793-ban született Panteleimon, ki nagy küzdel-
met fejtett ki a formalizmus ellen és a gyakori szent 
áldozást sürgette, mitől igazi keresztény szellemet 
várt. 0 maga minden nap áldozott. Nyiltan az unió 
mellett foglalt állást és azt hirdette, hogy a legjobb 
eszköz az unióhoz, a gyakori áldozás. Az ő comrau-
nitása az, mely az unió előmozdítására sokat tesz. 
Itt egy megjegyzést teszek. Tényleg a keleti egyház 
nem látja a lényeget. Erre még lesz alkalmam rá-
mutatni, ezért most csak azt említem meg, hogy pl. 
a képek tisztelete sokkal jobban érvényre jut a 
keleti egyházban, mint az Eucharistia tisztelete. 

íme ezekkel foglalkoztak a felolvasók, amint azt 
feljegyezni sikerült. Különben úgy tudjuk, hogy mint 
eddig is, a felolvasások egész terjedelmükben meg 
fognak jelenni az «Acta conventus Velehradensis»-ben. 

Ezeken kívül hosszas disputa folyt arról, hogy 
minő hatással van a protestantizmus a keleti egy-
házra. Jederolf szerint az orthodox tbeologusok a 
protestáns argumentálási módot fogadták el és elve-
tik a traditiót. Ezzel szemben Palmieri azt mondotta, 
hogy ezt nem lehet általánosítani, mert ezt csak 
egyes theologusok teszik, de ezeket a hivatalos egy-
ház ki is közösítette. Legfeljebb protestáns befolyás-
ról lehet beszélni. Hosszas vita után határozattá 
lett, hogy a protestáns módszer ellenkezik az ortho-
dox egyház elveivel is és ezért az orthodox tant is 
lerontja. Tény az, hogy az orthodox theologusok 
egyes vitás kérdéseket úgy tárgyalnak, hogy csupán 
a szentírásra hivatkoznak, mintha a traditiót nem 
fogadnák el. így — hallgatag — protestáns elvnek 
hódolnak. A protestáns befolyás abban is konsta-
tálható, hogy egyéb kérdésekben is jobban hajlanak 
a protestáns, mint a katholikus tudósok felé. Pl. Péter 
római tartózkodását illetőleg, határozottan protestáns 
tekintélyek után indulnak. Nagy vitát támasztott 
azon kérdés, minő álláspontot kell elfoglalni az 
ujabban kanonizált orosz szentekkel szemben. Ill 
végleges megállapodásra nem jutottak. Szerintem 
erre nem is volt szükség. Katholikus szempontból 
ítélve meg a kérdést, mi ezekről mint szentekről 
nem beszélhetünk, de igenis megkülönböztetett tisz-
telettel szólhatunk rólok és kell is szólnunk. 

Nagy fontosságot tulajdonítok a kongresszus azon 
határozatainak, hogy a tanácskozás aktáit ezentúl 
nemcsak az orosz egyház hivatalos képviselőinek, 
hanem az összes keleti egyházaknak is meg logiák kül-
deni és az esetleges válaszokat a legközelebbi tanács-
kozáson meg fogják beszélni. Fontos ez, mert ezáltal 
szélesebb körben kelt érdeklődést és talán több őszinte 
nyilatkozatot fogunk hallani, mint eddig, mit az abso-
lutistikus Oroszországból nem is igen lehet várni. 

Az olmützi herceg-érsek: Bauer dr. áldásával 
ért véget a kongresszus. Hisszük, hogy az idei tanács-
kozás is közelebb vitte a kérdést a megoldás felé, 
hiszen lehetetlenség, hogy az Isten ne támogatná 
kegyelmével az odaadó munkálkodást. Hisszük, hogy 

lia külsőleg nem is látszik eredmény, a kegyelem 
ott működik a szivekben. Akik pedig csak külső 
után ítélnek, azoknak ezt mondjuk: «In magnis et 
volnisse sat est.» Hadzsega Gyula dr. 

Királyi h e r c e g n ő a ko los to rban . Irta P. Fülöp Jroa 
Cyrill. Tizennégy képpel. Budapest. 1911. Ara fűzve j o m 
3 kor., kötve 4 kor. 

Aki kíváncsi a tizennyolcadik század hű képére, 
nézze meg Watteau, Boucher és Fragonard képeit. 
E festők kotnyeles gyermekei a romlott századnak, 
indiszkrét ecsetük kifecsegi anyjuk minden titkát. 
Mélyen dekolletált, vastagon kifestett és berizsporozott 
hölgyeket ábrázoltak, kikben nincs egyszerűség, szemér-
metesség és szerény báj, hanem affektáltság, kokettéria, 
frivolság és egészségtelen szentimentálizmus. 

Ezek a feslők híven festették le a romlott, mester-
kélt, púderes és hamisan érzelgő rococo-századot, édes 
anyjukat, szépen frizírozott, menuettot lejtő és pászto-
rosdit játszó hölgyek képében. 

Ezeken a képeken nem érzik meg a rothadás 
szaga ; ezt az illatot csak egy Baudelaire érezhette, 
amikor megírta Watteau hasonnevű képéhez az «Utazás 
Cytherába» című cinikus költeményéi. XV. Lajos, aki 
életében megrothadt, szimbóluma e kornak. Romlásnak 
indult minden a királyi tekintélytől kezdve. Sárban élt 
a század és bűnös vérében fúlt meg. Míg az udvar 
dőzsölt, míg az abbé Prévost-féle gáláns abbék az egy-
ház tekintélyét lejáratták, míg a kizsákmányolt nép 
éhezett, addig Voltaire és az encyklopedisták lerakták 
az aknákat a korhadt állami rend felrobbantására. 

A legnagyobb erkölcsi posványban, XV. Lajos 
udvarában, hófehér liliom virult. Les extrêmes se tou-
chent. Madame Louise, a király és az angyali lelkületű 
Maria Lesczynszka legfiatalabb leánya, visszaborzadt a 
romlottságtól, kolostorba vonult ; belépett a karmelita 
apácák Saint-Denis-i házába, hogy apja bűneiért engesz-
telő áldozatul szolgálhasson. Levetettea hercegnők selyem-
ruháját és csillogó ékszerét, otthagyta fejedelmi udvar-
tartását, a világhírű bálokat és ünnepségeket, lemondott 
a versaillesi konyha minden ínyencségéről, durva szőr-
csuhát öltött magára s heroikus módon gyakorolta 
magát haláláig a szegénységben, az önfeláldozásban, az 
alázatosságban és az engedelmességben. Példás volt, 
mint jelöltnő, mint apáca, mint az újoncok mestere 
és mint főnöknő is. Királyi származását, rangját, elké-
nyeztetett és dédelgetett ifjúságát elfelejtette s Theresia 
nevű, igénytelen nővér lett belőle, de boldogabb volt a 
legalacsonyabb konyhai munka végzésében, mint azelőtt 
az udvarban lény és kényelem között. Skandalum volt 
az ö lépése a léha arisztokrácia és az «Aufkläricht» bői 
táplálkozó materialista bourgeois-k szemében, de elérte 
azt, amiért legbensőségesebben imádkozott : az eleven 
hulla, a kéjenc király, halála előtt megtért és megkö-
vette kiszipolyozott és baromi állapotba sülyesztett népét. 

Madame Louise, a király őrangyala, nem érte meg 
a forradalom kitörését. 1787-ben költözött jobb hazába; 
csontjait kiszórták a jakobinusok, de emlékét nem semmi-
síthették meg. A katkolikus franciák nem felejtették el 
azt a liliomot, amely pótolni akarta a Bourbon család 
címerében levő liliomokat, melyeket egy szerencsétlen 
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király bemocskolt. Azon fáradoznak jelenleg is, bogy 
az Egyház emelje őt, a tiszta liliomot, az oltárra, ahol 
nagynevű ősét: szent Lajos királyt is tiszteljük. 

Most folyik a boldoggá avatási per és hisszük, 
hogy eredményesen. 

P. Fülöp Cyrill, győri karmelita prior, igen aktuális 
tárggyal foglalkozott tehát, amidőn megírta Madame 
Louise életrajzát. 

A szép nyomású, díszes kiállítású könyvet 14 
pompás kép ékesíti. Ez a 14 kép én bennem igen szép 
visszaemlékezést keltett. Mert én magam is kerestem 
párizsi időzésem alatt a hőslelkü királyleány nyomait. 
A káprázatos versaillesi palotában járva, felkerestem 
hajdani lakosztályát ; egy teremben rám mosolyogtak 
arany kereteikből Mária Lesczynszka királynő és szép 
leányai : Viktória és Adélaide — mindannyian Nattier 
képeiről — s végre ott láttam kedves hősünket, a 11 éves 
Lujzát is, ki bájos mosollyal szegfűt nyújt régi idők 
emlékein elmélázó idegennek. 

A versaillesi tündérpalotából St.-Denisbe került 
Madame Louise, a klastromba. Ott is jártam; az apá-
cákat elkergették nemrég a szabadgondolat nevében ; 
békebíróságot csináltak a zárdából. Benne voltam a 
hajdani kápolnában is, tárgyalóterem lelt belőle ; kidob-
ták az oltárt, a keresztet és a szentek képeit, de az 
imádságos hangulatot nem dobhatták ki, áhítatra han-
gol ez a templomformájú tárgyalóterem ma is. Úgy 
hiszem, hogy nem mondta ki az utolsó szót a történe-
lem ; Madame Louise testvérei visszatérnek még azokba 
a csarnokokba, ahol minden róluk beszél. Végre leszáll-
tam a St.-Denisi templom alatli kriptába is, ahol a 
francia királyok pihennek. Az egyik fülkében egy 
médaillont láttam a falon Louise hautreliefes arcképével. 
Ott porladnak maradványai, hiszen XVIII. Lajos exhu-
máltatta a csontokat, melyeket a forradalmárok egy 
mészgödörbe vetettek, s újból temettette el őket. Egy 
szemtanú szerint sok felismerhetetlen csontmaradvány 
mellett egy csontvázat találtak, melynek karmelita 
saruja nem volt szétrombolva. Felismerhetetlen volt tehát 
minden más földi nagyság romja, csak a szerzetesi ruhát 
kímélte meg az idő. Ez jó mementóul szolgálhat azoknak, 
kik a szerzetesi intézmény elpusztításán dolgoznak. 

Valóban nagy örömet ereztem, amikor a régi ked-
ves képekkel díszített könyvet olvastam. Örömömet az 
a kevés fésületlen hely, germanizmus és közhely sem 
ronthatta el, melyet a szerző talán véletlenül bennfelej-
tett. Terjengősségét sem vetem szemére a szerzőnek, 
hiszen azoknak is írta a könyvet, kik nem ismerik jól 
a forradalom előtti időket. 

A pazar kiállítású kötet jól fest minden történelem-
barát könyvespolcán. Melegen ajánlható mindenkinek. 

* Lám Frigyes. 

Dr. theol. et iur. Hubert Gerigk, Alte u n d n e u e 
Aufgaben de r Moral. 2. Bände. I. Band. Die wissen-
schaftliche Moral und ihre Lehrweise. II. Band. Die Sitten-
lehre in der Volksschule. Paderborn, 1910. Druck u. 
Verlag von Ferdinand Schöningh. Az első kötet ára 
1 30 K, a másodiké ugyanannyi. 

I. 
Erharddal, a «Der Katholizismus im Lichle des 

20. Jahrhunderts» írójával egyetértve megállapítja szerző, 

hogy a hittudományoknak elméleti ágaival az erkölcs-
tannak tudományos tanítása fejlődés és haladás dolgá-
ban lépési nem tartott. Számos új feladatot kell meg-
oldania a morálisnak, hogyha a többi tárgyakat utói-
érni akarja. Arról természetesen szó sem lehel, hogy 
az evangéliumon alapuló régi igazságokból valamit föl-
adjon, amint egyáltalán nagy hiba lenne szakítani a 
hagyománnyal és meg nem becsülni elmúlt századok-
nak érvényes, becses munkáját. Ámde amit XIII. Leo 
az iskolás bölcseletről mondott, hogy 1. i. annak taní-
tása nem jelentheti elavult nézeteknek kritikátlan tovább-
adását, ugyanaz suo modo az elmúlt századoknak mo-
ráltheologiai módszeréről is áll. 

Szerző ebben a tekintetben néhány egészséges posz-
tulátummal áll elő és általában mondható, hogy fejtege-
tései tanulságosak s ahol újat nem mondanak, ott leg-
alább friss, korszerű világításba helyezik a régi igazságol. 

Az első részben mindenekelőtt pontosan körülírja 
a keresztény erkölcstannak határait és megállapítja 
annak viszonyát az aszketikához, az erkölcs-stalisztiká-
hoz, karisztikához, neveléstudományhoz és az újkori 
határos társadalomtudományokhoz. Erre a második rész-
ben hangsúlyozza, hogy a keresztény erkölcstannak soha 
sem szabad lemondania arról a lényeges előnyről és 
fölényről, mely azt a természetes etika fölé emeli s épen 
azért a szokottnál gazdagabban és teljesebben kell me-
rítenie a megismerésnek természetfölötti forrásaiból : 
a Szentírásból, a hagyományból, a zsinali határozatokból, 
nemkülönben bővebben kell hasznosítania a nagy szen-
teknek példáit s az egyházatyák és egyháztanítók ira-
tait. Amellett azonban tekintetét állandóan ix-ányítsa 
Jézus Krisztusra, aki azt mondja magáról: «En vagyok 
az xít, az igazság és az élet» s így joggal követelheti, 
hogy a keresztény erkölcstanban az a hely illesse szavát 
és példáját, amelyet égboltunkon a Nap elfoglal. Hogyha 
a keresztény erkölcsludománynak müvelője odatörek-
szik, hogy az Úrnak tanításában és éleiében az erkölcsi 
posztulátumoknak legfőbb és csalhatatlan zsinórmér-
tékét lássa s azt fel is tüntesse, akkor meglesz a mo-
rálisnak az a tulajdonsága, amit legjobban e/zel a szóval 
lehetne kifejezni: «christocentrikus.» A keresztény mo-
ralistának továbbá dúsan kell kamatoztatnia hitünknek 
kinyilatkoztatott igazságait, be kell azokat állítania 
doktrínájának egészébe nemcsak mint alapokai, hanem 
mint az erkölcspxédikációnak hathatós motívumait. 

A természetfölötti elemnek exélyes érvényesítése 
azonban korántsem jelenti azt, hogy ami erkölcstanunk 
a megismerésnek bölcseleli forrásait elhanyagolja. Sőt 
föltétlenül szükséges, hogy egész terjedelmében és mély-
ségében tárgyaljuk a lex naturalist, amely az egész mo-
rálisnak tengelye, nemkülönben az ei-kölcsi világnak 
ama nagy tényezőit, melyeket a természetes ész vilá-
gánál is megismerhetünk, úgymint az erkölcsnormát, 
a törvényt, a lelkiismeretet, a bűnt, az erényt, az érde-
ixiet, a jutalmat, az erkölcsösségnek természetes motí-
vumait. Mindezeket a jelenségeket az újabb kor bő 
tapasztalataival gazdagítva újból kell átmélyíteni, egy-
séges rendszerbe foglalni és nemcsak tételes és apolo-
getikus, hanem töi'ténelmi és morálstatisztikai szem-
pontból is feldolgozni. Ez utóbbi posztulátumot e sorok-
nak írója is nagy jelentőségűnek tartja. Ugyanis nem 
szabad megelégednünk azzal, hogy az erkölcsi világ 
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7 elefi on 

alapfogalmait, p. o. a bünt és az erényt helyesen tudjuk 
definiálni. A bünt nemcsak meghatározni kell, hanem 
irtani is; az erényt nemcsak leírni kell, hanem megtes-
tesíteni is. Épen azért föltétlenül szükséges az egyes 
anyagoknak történeti és morálstatisztikai kidolgozása 
is, hogy lássuk, miképen állunk ezzel vagy amazzal a 
bűnnel illetőleg erénnyel a valóságban, a társadalmi 
életben, mik az okai valamely bűn tömeges föllépésé-
nek és melyek az eszközök ezen bűnnek kigyomlálására, 
így dolgozta ki minálunk Séda Ernő az öngyilkosság 
kérdését s én az egész ötödik parancsolatot1; s ezt a 
kombinált tételes és oknyomozó módszert használom 
előadásaimban is a m. kir. tudományegyetemem. 

Még egy dolgot említ ebben a pontban Gerigk, mely 
megérdemli figyelmünket. A modern etikusok t. i. 
szép frazeológiával igyekeznek eltakarni rendszereiknek 
benső ürességét ; pompás, ragyogó stílussal írják meg 
könyveiket, de ha ezenkívül logikát, mélységet, filozófiai 
következetességet, a fogalmaknak szabatos meghatáro-
zását is keresed bennök, nagyon csalódok Pedig mit 
használ a csillogó dikció, hogyha nem fejez ki biztos 
és tiszta igazságot? A kalholikus morálisták mindmai-
napig ragaszkodnak az iskolás bölcselet nagy mesterei-
hez, akik nem Piátónak félig köllői, sem szent Ágos-
tonnak imává váló előadásmódját választották, hanem 
Aristolelesnek egyszerű, józan, szenvedély nélkül való 
írásmódját követik. Céljuk nem a buzdítás és lelkesítés, 
hanem az igazságnak keresése és tiszta előadása. Min-
den köllői szárnyalás elkerülésével szárazon, de erővel 
ismétli Aqu. sz. Tamás a maga «respondeo dicendum 
quod»-ját, akárcsak Catót hallanók a maga «ceterum 
censeo»-jával. Jchlicska Ferenc dr. 

* 

Új egyház jog i m o n o g r á f i a . Hanuy Ferenc dr., 
egyetemi tanár, a Szent-István-Társulat Tudományos 
és Irodalmi Osztályának szerdai ülésén bemutatta 
készen lévő nagy monográfiáját: A keresztény jegyesség-
és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decre-
tumig címen. A fölolvasott részletek nagyon alapos és 
széleskörű jogi, illetőleg jogtörténelmi ismeretekre mutat-
nak. A munka még a tél folyamán jelenik meg. 

F. N a g y v á r a d . Az ásatás érdemleges eredményeiről 
kérek értesítést. 

M. S á t o r a l j a ú j h e l y . Szeretném, ha Shakespeare egy-
kori buzgó művelője írna valamit a nagy briltről. 

Cs. Besz te rce . Sajnos, nincs s belátható időn belül 
alig is lesz. Munkatársaim idealizmusból ingyen dolgoznak. 

11. U n g v á r . Mind kéznél van. Hogy arra a bizonyos 
thémára visszatérhessünk, idővel ön adhat rá alkalmat. 

11. Balá / . s fa lva . Legyen kívánsága szerint; látom, hogy 
szorgalmasan dolgoznak, csak persze tartalmilag figyelemmel 
nem kisérhetem dolgozataikat. Emeljék csak hatáskörükben 
az egyházi tudományosságot, érdemet szereznek vele. 

K. B u d a p e s t . Az afféle kolduló leveleket, melyeket a 
«véginséggel küzdő», a «különben magát Dunába vető» . . . 
ismeretlen nevű svindlerektől kap, nyugodtan dobja papír-
kosárba. Sok züllött egzisztencia üzletszerüleg foglalkozik az 
ilyen könnyű «kenyérkeresettel», eszeágában sincs a Dunába 
ugrani, csak az igaz, érdemes, de nem tolakodó szegények-
től vonja el a segítséget. Különösen papokra utaznak az ilyen 

1 V. ö. munkámat, Az emberi élet a keresztény erkölcstanban. 
Budapest, 1909, 

firmák, mert a papok naiv szive könnyebben indul meg, 
mint az élet csalárdságait jobban ismerő világiaké. 

!.. B u d a p e s t . Az «Országos Középiskolai Tanáregye-
sületi Közlöny» okt. 12-rki számában «még egyszer a közép-
iskolai állások betöltéséről» írván, nem veszi jó néven, hogy 
utoljára 8—10 éves tanárokat s hozzá kongreganistákat ne-
vezett ki igazgatókká a minisztérium. Tudni véli ugyanis, 
hogy vannak a kongreganistasággal üzérkedő tanárok s hogy 
csakugyan vannak ilyenek, bizonyítékul fölhozza a «Religio» 
egyik cikkében olvasható ilyenféle állítást. A «Közlöny» jól 
idézett, egyik munkatársam az érdek-katholicizmus fajáról 
írván, csakugyan mondja az általa idézett szavakat. Csak-
hogy az ott általánosan hangzó eme nyilatkozatnak a jelen 
konkrét esetben bizonyítékul való használata problematikus 
értékű. Munkatársam ép úgy nem ismeri a kines'ezett s név-
szeri nt is fölsorolt új igazgatókat, mint én sem, nyilatkozata 
tehát nem rájok vonatkozott. Miattunk a nyolc vagy tíz, vagy 
hány van az az új igazgató, nagyon rátermett férfiú lehet 
arra az állásra, dacára nyolc vagy tiz éves tanári működé-
sének. S hogy csakugyan az, abból kell következtetnem, 
mivel illetékes hatóságuk arra alkalmasnak találta. Mert en-
gedje meg a 1. «Közlöny», mi tanárok tudjuk legjobban, 
mennyire nem lehet a tanár iskolai értékét vagy id 
ministrativ képességét csupán csak működésének évei szerii-
értékelni. Van olyan, aki 20—30 évi működése után is ross-^ 
tanár marad s igazgatónak soha sem lesz alkalmas s van 
viszont olyan, ki fiatalabb évei dacára áldás tanítványaira s 
vezetésre is sok öregebbnél alkalmasabb. A helyzet esetről-
esetre egyénenként más és más. Csodálkoznom kell tehát 
azon, hogy tanárember hogyan állíthat fel ilyen rideg fizikai 
mértéket a tanárok mérlegelésére s hogy nem veszi észre, 
hogy az élet az egész vonalon egészen mást bizonyít. Igen, 
a működési évek száma biztos adat, de mellette egészen 
külön adat ama működésnek az értéke, ez a kettő nem mindig 
s nem eo ipso födi egymást; ezt tiszta tudattal tapasztalat-
ból mondhatom, mint egy középfokú iskolának éveken át 
volt igazgatója. De ha így áll a dolog, akkor engedje meg 
azt is, hogy ne a tanár urak maguk, hanem az illetékes ha-
tóság állapithassa meg azt az értéket, s a rátermettet ő bizza 
meg az administrativ teendőkkel akkor is, ha nincs nagyobb 
bűne, minthogy fiatalabb, vagy hogy kongreganista. Miért 
lett különben ez a kongreganistaság oly nagy szálka az újabb 
időben, midőn még nem volt rá eset, hogy a «Közlöny» 
kifogásolta volna, ha szabadkőművest, izgágát, vagy erköl-
csileg fogyatékosat neveztek ki tanárnak vagy igazgatónak? 
Ez igazán olyan kétféle mértéknek látszik s nem jól veszi ki 
magát a praetori eljárásban, mint egyáltalán némely taná-
roknak csak a legújabb időben divatba jött különös maga-
tartása se hatóságukkal szemben. 

TARTALOM : A kath. gondolat fejlődésének fel-
télelei. II. Trikál József dr.-tól. — Az antimodernista 
eskü és a tudomány szabadsága. IV. Tótli Tihamértöl. — 
Bepillantás a pelagiánok az eredeti bűn ellen folytatott 
küzdelmébe. I. Wéber Pál dr.-tól. — Egyházi műemlé-
keink védelme és restaurálása. Ferdényi Kálmán dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y— /a-tól. — A harmadik vele-
hrádi kongresszus. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Irodalom. 
Fülöp : Királyi hercegnő a kolostorban. Lám Frigyes-
től. — Gerigk: Alte und neue Aufgaben der Moral. I. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Hanuy dr. új egyházjogi 
monográfiája. — Telefon. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K 12- D U D E K J Á N O S dr. 

6 . EGYETEMI TANÄK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus gondolat fejlődésének feltételei. 
III. 

De Kantén kívül van még egy más irányzat is, 
amely egykor nagyon szenvedélyesen kiabált, ma 
azonban a keresztény bölcselet hatása alatt szintén 
szelídebb lett. Ez az evolutio. Már Kant és Laplace 
gondolataiban élt a mindenség kifejlődésének esz-
méje és már Kant az ő kozmologiai antinómiáiban 
nem tudott dűlőre jutni, hogy a mindenségnek van-e 
kezdete, vagy kell-e fölvenni a világ magyarázatához 
valami szabadon működő okol, vagy elégségesek a 
természeti törvények is? Más szóval, van-e Isten, 
mint első ok, vagy Isten nélkül is megmagyarázható-e 
a világ? 

Tudjuk, hogy a tudományosan kidolgozott evo-
lutiós tan az Isteni, a világ végességét és teremtését, 
az erkölcsi szabadságot kiküszöbölte magyarázatai-
ból s mindent a természetből értelmezett. Tudjuk, 
hogy a protestáns theologia is jórészt ezen álláspontra 
helyezkedett és vallását, hitét a gyakorlati ész köd-
sipkája alá rejtette. Egyedül a kath. bölcselet nem 
hódolt be, hanem hú maradt az ideális elvekhez és 
hitét sem engedte lecsúsztatni a régi bölcselet alap-
tételeiről. Es eljött ime az idő, midőn egy Hartmannak 
kellett a mechanikus világmagyarázatot megtámadnia, 
mert, mint ő mondja, a mechanikus fejlődéselmélet 
«célnélküli célszerű fejlődéselmélet». Ez pedig kép-
telenség. A mechanizmus csak eszköz, amellyel a 
«tudattalan» Isten a végső cél könnyebb elérése 
kedvéért él. Ep azért a természeti fejlődés mecha-
nikus tényezői is, mint a létért való küzdelem, az 
átöröklés és alkalmazkodás csak másodlagos prin-
cípiumok, amelyekből a fejlődés kérdése maradék 
nélkül soha meg nem oldható. 

Boutroux harminc éven át küzdött a pusztán 
mechanikus és vak világszemlélet mellett s jelenleg 
Arisztotelész tanainak diadalát tanítja, mert a stagirita 
a mechanikus magyarázatot a finalitas elvével gyö-
nyörű összhangzatba hozta. 

Branca pedig idézeti művében még tovább megy 
s kimondja, hogy a világ igenis véges s hogy az ős-
nemzés képtelenség. 

«Aki az ősnemzést a Földön elfogadja, az elhiszi, 

hogy két egymással teljesen ellenkező természeti tör-
vény egyszerre érvényesülhet. Az egyik ugyanis azt 
mondja : hogy élet csak életből származik. A másik 
meg már úgy hangzik, hogy az élet keletkezhetik, 
vagy legalább is keletkezhetett nem-életből, vagyis 
élettelenből is.» (91. o.) 

Majd később így beszél: hát kihalt-e talán ez a 
képesség? «Egy előbb létező természeti törvénynek 
kihalása a legnagyobb csoda». 

Hasonló hangon beszél a világ végtelenségéről is. 
Miután a materializmusnak úgy lélektani, mint 

világtani magyarázatai egyre jobban elveszítik jelentő-
ségüket, lassan-lassan azok az elméletek is csődbe 
jutnak, amelyek ezen előzményeken épültek föl. 

Tudjuk, hogy Comte és követői, a pozitivisták 
kezében mint változott meg a történelembölcselet és 
a szociologia. Tudjuk, hogy a tudománynak ezen 
területeit is lefoglalta a determinizmus és a mechanikus 
magyarázat. Mihelyt azonban a lelki élet területén a 
léleknek önálló és szabad tevékenységét tagadni nem 
lehetett, el kellett pusztulnia annak a magyarázat-
nak is, amely a társadalmi és a történelmi élet 
magyarázásában pusztán csak gépies és szükségszerű 
elemekhez fordul. Az emberi társadalmak nem auto-
matikusan fejlődő dolgok, azokban részt vesz a cselekvő, 
a teremtő elme ép úgy, mint a társadalomban élő 
emberek együttes lelki élete, amely valami közös 
eredő gyanánt lép a világ fölszinére. 

Es a művészetbölcselet sem látja már úgy a 
művészt, mint valamely kor gondolkodásának merev 
kitevőjét, hanem a művészben azt szemléli, hogy 
miként fejti az ki benső életéi és mikép szabadul 
föl maguktól a dolgoktól, amelyeket ideálisan ábrá-
zol a maga számára. Vagyis a művészetbölcselet is 
letér a puszta verizmus mesgyéjéről és keresi, hogy 
valamely külső tárgy hogyan jelenik meg" a művész 
egyéni képzeletvilágán keresztül. A művész eszméje, 
akarata, érzelemvilága, egyénisége jut kifejezésre a 
nép szemében. 

De ezek mind kath. gondolatok ! Ezeket az elve-
ket a mi bölcselőink vasakarattal hirdették, védték 
elszigetelt, megvetett hatáskörükben. Ezért voltunk 
mi kulturaellenesek ! A világ szekerének visszatolói. 
Maradiak. Az újság lázas izgalma hajtotta az emberi-



594 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

séget s tüzes szekere szinte eltiport minket, amint a 
fergeteg, a vihar, a tűzhányó lerombolja, a föld színéről 
elsöpri századok munkájának gyümölcsét s ami vissza 
marad, az salak, az nyomorúság. Nemcsak én mon-
dom ezt. így beszél Branca is, aki rámutat minden 
baj kútforrására, az atheizmusra, amelyet a helytelen 
bölcselkedés szült. 

«Az emberiség erkölcsi helyzete ismét a mélységbe 
sülyed, ahelyett, hogy magasabbra emelkednék. Mert 
a röhögő kedvtelésnek egész titka, amellyel a tömeg 
az alheizmus tanítását oly örömmel veszi, a tömeg 
erkölcsi fölfogásának tunyaságában rejlik. Nem akarja 
magát a tömeg a fölfogásban megerőltetni ; még azok 
sem akarják, akik hivatásukban, munkájukban nem 
félnek a megerőltetéstől. 

Az atheizmus által nagyon kényelmessé válik az 
emberiség élete az erkölcsiség hátterét tekintve — ez 
a következmények titka. Csak a kellemetlen magas-
ságból akarnak leszállani, amely magasságot az em-
beriség a keresztény vallás erkölcsi nevelése által 
érte el, egy magasság, amelyet az ember csak a meg-
erőltetés által érhet el és amelyről magasabbra csak 
a megerőltetés által juthat. Innen vágyik a kellemes 
legelő helyekre, amelyeken az állat hentereg.» 

Minekünk jól esik az ilyen elégtétel s arra buz-
dít, hogy megkezdett utunkon tovább haladjunk, sőt 
annál lelkesebben kitartsunk elveink mellett. 

Másrészt azonban nem bizakodunk el, hanem 
azon leszünk, hogy gondolatainkat mind jobban 
megalapozzuk és a köztudatba beojtsuk. De hogyan? 
Erre adok feleletet most. 

1. Tagadhatatlan, hogy borzasztó az az erkölcsi 
és szellemi kár, amelyeket úgy a hit, mint a tudo-
mány szenved az által, hogy egymástól elkülönülnek, 
sőt egymással harcra kelnek. A tudomány ugyanis 
letér a fejlődésnek józan útjáról és árkokat ugrik 
keresztül; a hit pedig elveszíti a tudománynak és 
tudósoknak a segítségét. Ezt az állapotot csak úgy 
lehet megszüntetni, ha a hittudósok nemcsak arra 
vállalkoznak, hogy a tudománynak eredményeit 
alkalmazzák, apologetikusan földolgozzák, hanem ha 
ők maguk hozzálátnak a tudománynak önzetlen műve-
léséhez, maguk törnek föl töretlen területeket, szóval 
maguk lesznek szaktudósokká. 

Mikor Mercier a louveni kath. egyetemen a böl-
cseleti iskolát megalapította, ezeket mondta : «Embere-
ket kell képezni mennél nagyobb számban, akik 
magukat a tudománynak szentelik magáért a tudo-
mányért, minden apologetikai cél kizárásával; akik 
első kézzel dolgoznak azon, hogy a tudomány épü-
letének anyagát alakítsák, annak haladásában részt 
vesznek. Ez az a cél, amelyért törekedniük kell azok-
nak, akiknek vágyuk az egyház dicsősége a világban 
és működésének hatásossága a lelkekben. Meg kell 
termékenyíteni a filozófiát a tudomány által és 
azután a tudományt a filozófia magaslatára kell 
emelni». 

2. Ha ezt a javaslatot elfogadjuk, belátjuk, milyen 
szükséges lesz a tudomanynak önálló művelése az 
egyetemen a theol. fakultáson a szemináriumok 
keretében. De belátjuk, mily nagyfontosságú dolog 
volna, ha a szerzetesek, akik a természettudományo-
kat az egyetemen tanulmányozták, tehát szakemberek^ 
hozzá látnának egyrészt azok további müvelésé-
hez, másrészt, ha elmennének Louvenbe és megfigyel-
nék, hogy az ottani bölcseleti iskola mint működik 
ezen a téren. És mily fontos lenne minden lehető 
állást lefoglalni. 

Nagyon fontos dolognak tartanám, ha a Nagy-
mélt. püspöki Kar kiváló növendékjeit Louvenbe is 
elküldené, hogy ott úgy a természettudományi és 
bölcseleti iskolát, valamint a theologiát végighallgat-
nák. A louveni bölcseleti iskolát a «Beligio» 1907. év-
folyamának 25. és 26. számában ismertettem. Ily 
magasfokú képzésnek örvendenek jórészt a belga, 
francia, a német, a spanyol, olasz kispapok, akik már 
részint otthon, részint Belgiumban vagy Párisban 
végzik tanulmányaikat ezen új programmnak meg-
felelően. 

4. Szükségesnek tartom a magyar kath. theolo-
gusok szolid egyesülését és összhangzatos működé-
sét. Nagyon szaporodunk és én minden tudomány-
ágra tudnék jeles erőket fölsorolni s ha mégsem 
teszem, ez azért van, hogy valakit kifelejtenék és 
ezáltal méltánytalan lennék az illető iránt. Ha írói 
gárdánkat összeállítanók és össze is működnénk, nagy 
eredményt érnénk el. 

5. Fontos dolognak tartom a szabad egyetemek 
létesítését, amely úgy a fővárosban, mint a vidéken 
működnék. így van ez mindenütt a művelt álla-
mokban. 

6. Föltétlenül számításba kell vennünk a kath. 
egyetemi ifjúságot, amelyet tervszerűen kellene ki-
képezni az aktiv életre. A Galilei-kör már szemi-
náriumokban készíti elő harcosait ellenünk. Külföl-
dön, pl. Berlinben vannak munkásképző tanfolya-
mok, amelyekben szociális kéi'déseket dolgoznak ki 
maguk a munkások és egyúttal megtanulják azt elő-
adni. A Szent-Imre körnek és kollégiumoknak akkor 
lesz meg a nagy erkölcsi értékük, ha komoly munka 
műhelyeivé válnak. Azt hiszem, ezen munkásságot az 
intézet főleg azoktól az ifjaktól várhatja el, akiket 
nagy áldozatok árán maga képez ki. 

De nagyon fontos volna úgy a filozófia, mint a 
pedagógia ápolására továbbképző vakációi kurzuso-
kat tartani. Ha tudunk a hitoktatás és az egyházművé-
szet javára ilyen tanfolyamot rendezni, szükséges 
volna a filozófia és a hittudományok nagy kérdéseit, az 
évről-évre elért eredményeit is ismertetni. Ez is meg-
van a külföldön. 

7. Föl kell rázni az igazi tudományos törekvést 
a papságban, főleg ma, mikor az alsó néposztályok 
oly mohón falják a világnézeteket tárgyaló destruktiv 
irányú könyveket. Filozófiát csak filozófiával lehet 
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legyűrni és azért szükségesgondolkodni, olvasni, tanulni. 
E téren pedig nagy a közönbösség. De erről nem is 
»akarok beszélni. 

Csak még egyet mondok! Szeressük egymást! 
Szeressük és becsüljük meg egymás munkásságát! Főleg 
azokét, akik más helyett dolgoznak és a harci tüzek 
hevében küzdenek! Legyünk meggyőződve, hogy ma 
a szellemi élet rendkívül gazdag s mindent nem 
tudhatunk, következőleg egymásról Ítéletet sem mond-
hatunk. De ne is akarjunk hozni mindaddig, míg ők 
érettünk és Krisztusért küzdenek! A mi útjaink — 
higyjék el keresztút, erről beszélhetnek újságíróink 
is. Ne fejezzük le önmagunkat még érzésben, gondo-
latban sem, mert a mártírok vére az ellentábor ara-
tását gazdagítja. Szeressük egymást, higyjünk egy-
másnak és bízzunk egymás nemes törekvésében! 

Trikói József dr. 

Az antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. A z esküellenes felzúdulás okai. ( v - ) 

Az esküellenes felzúdulás okai. Az eddigi fejtege-
tések bárkit is meggyőzhettek arról, hogy sem álta-
lában a modernizmus ellen folytatott küzdelem, sem 
az antimodernista eskü tartalma, sem annak kötelező 
formában történt előírása nem adtak jogot arra az 
általános felháborodásra, amellyel a sajtó és az általa 
irányított közvélemény fogadta az egyházi tekintély 
ezen intézkedéseit. De ha a szabad tudományos 
kutatás nagy eszméje a maga sértetlenségében áll is 
előttünk és világosan látjuk is, hogy az ellen semmi 
néven nevezendő merénylet nem történt, még mindig 
adósak vagyunk egy okvetlenül fölvetődő kérdés 
megoldásával. Ez a kérdés okát szeretné látni annak 
a föltűnő reakciónak, amit a sajtó kifejtett a moder-
nizmust letörni akaró egyház ellen és annak a tagad-
hatatlan sikernek, amellyel az egyház ellenségei a 
gyanútlan hivők táborában elvetették a visszavonás 
konkolyát. 

A kérdésre bizonyára nem volna kielégítő fele-
let annak hangoztatása, hogy a tömérdek tartalmat-
lan frázisból és vakmerő ráfogásokból csak kellett 
valami foltnak visszamaradni az egyházon ; hogy a 
nagy lárma elbódította az újságok olvasóit. Valami 
alapja van ugyan ennek az állításnak is. Hiszen 
mindenki tudja, hogy aki zöld fával tüzel, az óriási 
füstöt tud csinálni. Az igazi ok azonban sokkal 
mélyebben fekszik és a kérdés teljesen világos át-
értéséhez szükséges, hogy egy pillanatra korunk szel-
lemi irányzatának elemzésébe bocsátkozzunk és ipar-
kodjunk legalább futó betekintést nyerni a mai köz-
vélemény lélektanába. Míg ugyanis a korszellem 
ismerete nélkül kielégítő válasz adására nem vállal-
kozhatunk, addig bizonyos körülmények megemlítése 
azonnal világosságot log vetni a kérdés sok pontjára. 

Mikor keressük az okokat, amelyek az egyház 
küzdelmét fölöttébb megnehezítették, illetve az erről 

csak a napisajtó lelkiismeretlen cikkeiből értesült 
olvasók előtt szinte kompromittálták, az egyik okot 
kétségkívül abban az idegenkedésben kell megtalál-
nunk, amellyel egy mai ember lelke fogadja a tekin-
tély szavát. A modernistaellenes eskü kötelező elő-
írása ugyanis a legfőbb egyházi tekintély paran-
csoló szava volt. Azt pedig be kell látnunk, hogy 
a tekintély elvének a múltban nem egyszer jog-
talan érvényesítése és túlhajtott hangsúlyozása sok-
ban előmozdította annak a lehetetlen törekvésnek 
érvényre jutását, amely ma már ott sem akar a 
tekintély szavára hallgatni, ahol arra föltétlen szük-
ség van. A vallásos élet területe pedig kiváltképen 
ilyen terület. 

A világhírű svájci paedagogus, Foerster : «Auto-
rität und Freiheit» c. művének egész fejezeteit kel-
lene itt idéznünk, hogy a protestáns szerzőnek meg-
győző érvelése nyomán, amellyel az egyházi tekintély 
szerepét nélkülözhetetlennek mondja a mai szellemi 
áramlatok zűrzavarában, tisztán álljon előttünk az 
egyház beavatkozásának jogossága. Soha annyira nem 
volt szükség a tekintély irányítására, mint a mai 
ellentétes világnézetek harcában, amelynek küzdel-
meiben a magukra hagyatott milliók bizonyára nem 
fognak ráakadni az igazságra. A Megváltó halála 
örök intőjel, hogy az emberiség magára hagyatva 
nemcsak nem leli meg az igazság felé vezető utat, 
hanem keresztre szegzi az igazságot. Kétséget nem 
tűrő axióma ereje rejlik abban az állításban, hogy 
a teljes szellemi anarchia veszélye nélkül vallási 
téren nem tudnók nélkülözni a tekintély szavát.1 

Korunkra varázserővel hat a szabadság hangozta-
tása és az újkor vívmányai közt értékre nézve1 hatá-
rozottan övé az elsőség. De az igazi szabadságot 
annál kevésbbé kell félteni az egyházi tekintélytől, 
mert épen az egyház tudta mindig legszebben össze-
egyeztetni a tekintély uralmát a szabadság nagy esz-
méjével. 

Ellenben van mitől félniök azoknak, kik maguk 
fölött a tekintély irányítását elismerni vonakodnak* 
azaz van, mitől félniök a túlságosan önérzeteskedő, 
önfejű individualizmus, az úgynevezett «Ichwelt-
anschauung» híveinek. Es ha a mi jóslásunkat talán 
kicsinylő mosollyal is fogadják, legalább hallgassák 
meg korunk egyik legmodernebb szellemének, Ibsen-
nek figyelmeztető szavait. 

A nagy író egy északi lelkipásztor tragikus sor-
sában mutatott rá a saját szeszélyei után induló, 
tekintélyt nem tisztelő korszellem szomorú végére. 
Brand — ez a jóakaratú pásztor neve és egyúttal 

1 Találó szavakkal írja le Foerster ezt az állapotot : «Da 
wird die Religion als sexuelle Perversion, die Mystik als 
Hysterie, die Kunst als Neurose, das Genie als pathologische 
Affektion, das Sündenbewusstsein als Zwangsvorstellung 
erklär t . . . Das ist die letzte Konsequenz der Omnipotenz 
des individuellen Verstandes». Foerster: Autorität und Frei-
heit. Kempten, 1910. 85. 1. 
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a dráma cime —- emberfölötti dolgot kísérel meg: 
az erős, szilárd férfiakaratot teszi meg egy új vallás 
alapjává és — tönkremegy. Fönt, a havas hegyormon, 
ahol épen templomot akar emelni a dogmáktól és 
erkölcsi parancsoktól mentes vallás számára, éri utói 
sorsa és egy lavina alatt leli halálát. Ez lesz vége a 
tekintély elvét figyelemre nem méltató vallási és 
egyéb szellemi irányzatoknak is. «Önmagatokban 
bizzatok és meg vagytok váltva», mondja Ibsen és a 
végén mégis legörög a lavina ; egy még merészebb, 
még modernebb szellemi áramlat elsöpri az előbbit, 
míg a tekintély elvére épült kath. egyház tovább is 
rendületlenül áll a tiszavirág életű szellemi irány-
zatok küzdőterén. 

Áz esküellenes felzúdulás egyik okát ebben a 
tekintély elvét lekicsinylő s a szabadság eszméjét 
tévesen értelmező korszellemben kell látnunk. 

Ha azonban az okok után tovább kutatunk, el 
kell ismernünk, hogy a helyzet kedvezőtlen alaku-
lására nagy hatással volt az űj eretnekség nevének 
megválasztása is. Szó sincs róla, nem a név játszik 
főszerepet ilyen fontos kérdésekben, hanem az alatta 
rejtőző tanítás. De épen a névnek ez a mellékes 
fontossága ad bátorságot ahhoz az óhajtáshoz, hogy 
bár keresztelték volna el akárminek ezt az eretnek-
séget, csak olyan nevet ne adtak volna neki, amelyik-
ben benne van a «modern» szó. 

Talán indokolatlannak látszik első pillanatra ez 
a kívánság. Pedig aki csak valaha is tapasztalta azt 
a bűvös varázslatot, amit ez a kis szócska gyakorol 
a mai kor emberére, különösen a fiatalabb nemze-
dékre, az be fogja látni a benne rejlő nagy igaz-
ságot.» 

Modernnek lenni, ez a vágya mindenkinek. 
Modernül élni, gondolkodni, cselekedni, ez a tető-
pontja legfölfokozottabb törekvéseinknek. Amit a 
modern tudomány tanít, annak igazságára előre 
esküszünk. Amit a modern ember tesz, annak helyes-
ségéért vakon tűzbe megyünk. Ámde mi teszi az 
embert modernné? Ki tudná ezt szabatosan meg-
határozni ! A tradíció, a reánk származtatott igazságok 
megvetése? Törekvés valami hallatlan, valami «noch 
nie dagewesen» után ? Korlátot nem ismerő, szaba-
dosságba csapó szabadságvágy? A fegyelem és tör-
vények ignorálása? Gyűlölet a tekintély ellen és az 
engedelmesség erényének rabszolgai meghunyászko-
dássá bélyegzése ? Előszeretet az önkény, a rendszert 
nem ismerő szeszély iránt? Vagy mindez együtt? 
Avagy még sok minden ezek mellett? 

Analysis útján nehéz volna bemutatni ezt a 
«modern korszellem»-et ; hosszú-hosszú vándorlá-
sokat kellene tennünk irodalmon, művészeten, tudo-
mányon keresztül. Talán szinthézissel hamarább célt 
érünk. Az úgynevezett modern embernek főismertető 
jele bensejében a határtalan törekvés függetlenség 
után, külsőleg pedig a korlátot nem tűrő önkény, 
szeszély, a szabályok megvetése minden tevékeny-

ségében. Ez a szellem nyilvánul meg a művészetben, 
azokban az elmosódott vonalakban, lehetetlen színek-
ben és helyzetekben, feloldott körvonalakban, amelyek 
mind okvetlenül szükséges és — sajnos — elégséges 
kellékek ahhoz, hogy egy festményt modernnek kiált-
sanak ki. Ez a szellem érvényesül a költészetben, 
mikor a költő túlteszi magát minden strófán, rímen, 
versszabályon, nem ritkán a nyelv és logika sza-
bályain is és ijesztő meglátások átéléseit tárja elénk. 
Ez a szellem kér szót a tudományos téren abban 
az abszolút gondolatszabadságban, amely már szabad 
a gondolkozás törvényétől is ; szabad egészen a két-
szer kettő négy kétségbevonásáig; szabad egészen a 
kézzelfogható tények elsikkasztásáig, örök igazságok 
letagadásáig, a jezsuiták szemére hányt «cél szente-
síti az eszközt» elv legszélsőbb alkalmazásáig, cliché-
hamisításig és így tovább. 

Ennek a szellemi fejetlenségnek vannak aztán 
fölcseperedett ivadékai is. Vagy nem innen van-e a 
gyűlölet a scholastica, mint a rend- és tervszerűség 
tudománya iránt? A vallás, mint az erkölcsi rend 
őrzője i ránt? A kath. egyház, mint örök, el nem 
évülő, mindenkit kötő igazságok hirdetője és bir-
tokosa iránt? És — mi tagadás benne — ennek a 
szellemnek hatása alól nem mentes senki, aki ebben 
a környezetben él, tehát nem vagyunk azok teljesen 
mi sem. Sokunkat öntudatlanul jobban át meg át-
járt már ez a fölfogás, mint gondolnók.1 Csak esz-
méljünk rá arra a magyarázhatatlan ellenszenvre, 
amelyet annyian táplálnak minden logika, következ-
tetés, rendszer iránt. Csak nézzük nyitott szemmel 
azt a beteges idegenkedést minden átszármazott, régi 
tan iránt (vannak, kik 1500 előtt nyomott könyvet 
nem olvasnak el). Csak figyeljük azt a huzódozást 
még a józan konzervativizmus elől is, az új dolgok-
nak azt a lázas keresését. Csak vizsgáljuk a tekintély 
és fegyelem annyi született ellenségének szavait és 
tetteit. Azt a lázas kapkodást és nagymérvű fölüle-
tességet, amely tetteiknek jellemző vonása; azt az 
újságokból merített talmi tudományt, amellyel intel-
ligenciánk nagy része teljesen beéri stb. 

És ha ebből a modern korszellemből a benne 
rejlő jót nem tudjuk úgy magunkba fölvenni, bogy 
a hibákat távoltartsuk; ha ezzel a szellemmel átitatva 
Ítélkezünk egyházi dolgokban, bent vagyunk a mo-
dernizmus kellő közepében. Mert mi más a moder-
nizmus, mint a fejlődéselmélet egyoldalú hangsúlyo-
zása és alkalmazása vallási téren, összekötve a modern 
kulturának hasonlóan egyoldalú túlbecsülésével. 

1 Sok katholikus veheti magára a protestáns Foerster 
szemrehányását : «Trilft man doch heute selbst in den gedie-
gensten Kreisen der Kirche, die keineswegs von Modernis-
mus berührt sind, nicht selten eine starke Überschätzung 
der modernen Produktion auf dem Gebiete der Philosophie, 
Pädagogik und Psychologie, die zweifelsohne von einer 
grossen Unkenntnis der unvergänglichen Geistesschätze der 
Kirche kommt». Foerster: i. m. 169. 1. 
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Ennek a szellemnek mindent fölbontó választó-
vizében lesz az egyház tanaiból, melyek már két 
évezreden át biztos irányítói voltak a lelkek útjának, 
«haszontalan scholastica», vagy «régi vallásos érzések-
nek ósdi kifejezése». Ez a fölületes szellem idegen-
kedik a vallásos élet szabatos megalapozásától, a 
a hittételek precíz meghatározásától, hanem ezek 
helyett megelégszik az érzelmi világ ködös területé-
nek süppedékes ingoványaival. Ez a szellem követeli, 
hogy dobjuk ki az egyház hajójából az ascetikát, a 
mystikát, mint elavult tudománytalanságokat. Ez a 
szellem nem túri, hogy még ma is beszéljünk ön-
megtagadásról, fegyelemről, alázatosságról ; ez a mi 
korunknak unalmas, ósdi, régimódi. 

Hanem — halljuk tovább —- igenis nyissunk 
annál nagyobb teret a modern szellem föntemlített 
követelményeinek a vallásos életben is és a szilárdan 
megalapozott és meghatározott hittételeknek eddig 
sértetlenül megőrzött területét adjuk át a modern 
lélek fölött föltétlen uralommal rendelkező impres-
sionizmusnak. És akkor? Akkor majd lát a világ 
ismét egy mélyen vallásos nemzedéket; mert a val-
lásos vágyódás épen napjainkban nyilvánul szokatlan 
erővel a modern ember lelkében. Hanem persze, 
mikor ezen új, modern vallásos éra hajnalhasadását 
zengő ünnepi harangzúgás rezeg a levegőben, akkor 
ne akarjuk ezt a lángtüzes sóvárgást elavult dogmák 
penészes, száraz kenyerével kielégíteni, amiknek 
homályos eredetüknél csak a jelentésük talány-
szerűbb. Tóth Tihamér. 

Bepillantás a pelagiánok az eredeti bűn ellen 
folytatott küzdelmébe. di.> 

Ez volt legrövidebb vázlatban a pelagiánok tana 
az eredeti bűnről. Ezen nehéz kérdés körül harcolt 
az egyház tanának igazáért Ágoston. Hogy milyen 
kimagasló Ágoston tekintélye a jelen kérdésben, 
hogy milyen alapos tudással és készültséggel kezelte 
a legmélyebb nehézségek megoldását, kitűnik, ha a 
pelagianismus rendszeresítő szerzőjével : Juliánnal 
párhuzamba állítjuk. (Míg Julián finom logikai kép-
zettséggel, az egyes gondolatoknak szigorú követ-
kezetességgel kezelt kifejtésével és előadásával, nem-
különben ellenei állításainak és ellenmondásainak 
kritikai érzékről tanúskodó éles kifürkészésével vonja 
magára figyelmünket, valamint keserű sarkazmusá-
val, — addig Ágoston systemája mély élettapaszta-
latokról tanúskodik, nem felejti el rámutatni Isten 
kegyelmére Krisztus által, methodikája, mellyel ezen 
legnehezebb kérdést1 tárgyalta, komoly és méltóságos 
s bélyegét hordja annak a szeretetnek, mellyel 
elleneit is az igazsághoz vezető útra segíteni óhajtja).2 

1 Nincs semmi — írja Ágoston — az eredeti bűnnél 
«ad praedicandum notius», semmi «ad intelligendum secre-
tins». De mor. eccl. t. I., XXII, 40. M. 32, 1328. 

2 V. ö. Bruckner i. m. 99—100; Gangauf i. m. II, 419. 

Ágoston mindenekelőtt erősen hangsúlyozza min-
den emberre nézve az eredeti bűnnek létezését; 
hires munkájában (De nuptiis et concupiscentia) 
hirdeti, hogy egy ember sem vétetik ki alóla («Hoc 
autem peccatum. . . ab omni nascente trahitur»)1 és 
csak abban töröltetik el, ki újjászületik («nec nisi 
in renascente remittitur»);2 sőt még a megkeresz-
telkedett szülők gyermekeiben is megvan, hacsak 
lélekben újra nem születnek.8 l'gyan csodálatos 
módon, de mégis úgy történik, miként az a vad és 
nemesített olajfa példájából is látható. Valamint a 
nemesített olajfa magjából vad olajfa kel ki, ép 
úgy, mint a vad olajfáéból, noha a nemesített és vad 
olajfa között nagy különbség van: hasonlóképen a 
bűnösnek és megigazultnak testéből egyformán bűnös 
ember születik és egyformán az ördög hatalma alatt 
áll,4 noha a bűnös és megigazult sokban különböz-
nek egymástól.5 

Julián e pontnál Ágostont manicheismussal 
vádolta s tanítását képtelenségnek tartotta. Ha t. i. 
az újszülött kisded eredeti bűnnel születik — ellen-
veti Julián — és az ördög hatalma alatt van, úgy 
nem Isten teremtménye, mert Isten az embereket 
az ördögért teremtené, hanem magának az ördögnek 
alkotása.6 Ágoston határozottan visszautasítja az 
ellenvetést. Az ember bűnben születik, mert termé-
szete megromlott, minek következtében bűnösöket 
szül,1 az ördögnek hatalma alatt áll, de ebből leg-
kevésbbé következik, hogy az ember egyenesen az 
ördögnek alkotása.8 Az ördög csak bűnre csábította 
az embert és elcsábításával az emberi természetet 
megrontotta, amiből következik, hogy: «qui enim 
vulnerat, 11011 creat membra, sed vexat».9 Tehát 
Isten az ember teremtője, noha az ember a csábító-
nak foglya, miért is megváltóra szorul : «homo a 

1 L. II., c. XXXIV. n. 58, M. 44, 471. 
2 I. h. 
3 «. . . i t a ut etiam de parentibus iam renatis, in quibus 

remissum atque tectum est, trahatur in reatum nascentium 
filiorum nisi et ipsos, quos prima carnalis nativitas obliga-
vit, secunda spirituális absolvat». t. h. V. 0. De pect*, mer. et 
remiss. 1. II., c. XXVII., M. 44, 177. 

« C. Jul. 1. VI., c. XXI., n. 67. M. 44, 863—864. V. Ü. 
Gangauf i. m. 447—450. 

5 «Perinde sicut gignitur ex oleastri semine oleaster, 
et ex oleae semine nonnisi oleaster, cum inter oleastrum et 
oleam plurimum distet : ita gignitur et de carne peccatoris 
et de carne iusti uterque peccator, quamvis inter peccalo-
rem et iustum plurimum distet». De nupt. et concup. 1. I., 
c. XIX., n. 21. M. 44, 426. — V. ö. C. Jul. 1. VI., c. VII., n. 17. 
M. i. k. 833; Wolfsgruber i. m. 816. 

0 Bruckner i. m. 39. 
7 oUnde illi magno primi hominis peccato, natura ibi 

nostra in deterius commutata, non solum facta est peccatrix, 
verum etiam générât peccatores . . .» De nupt. et cone. 1. It., 
c. XXXIV., n. 57. M. 44, 470-471. 

8 «Nos ergo dicimus . . . nec diabolum, sed Deum verum 
et vere bonum, esse hominum conditorem». C. Jul. 1. II., 
c. I., n. 3. M. 44, 675. V. ö. Gangauf i. m. II, 420. 

» De nupt. et conc. t. It., c. XXXIV., n. 57. M. 44, 470-471. 



598 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Creatore, captivus a deceptore, indigens redem-
ptore».1 

Teljesen elveti Ágoston azon nézetet is, mely 
szerint Ádámnak vétke egyedül csak neki magának 
ártott volna, mivel mindnyájan Ádámban vétkeztünk, 
tehát mindnyájan Ádám bűnének hordozói isvagyunk.2 

Mintegy örökségül kapjuk az eredeti bűnt, mely egy 
ember esésével köszöntött be a világba,3 kinek mint 
az emberi nem jogi fejének4 akaratában bennefog-
laltatott a mienk is,5 következőleg vele együtt mind-
nyájan vétkeztünk.6 

Az eredeti bűn tehát valóságos bűn és midőn 
Ágoston annak következményeit fölsorolja, főleg az 
Opus imperfection mind a hat könyvében, egy 
finom, de alapos distinctióval megdönti a pelagiánok 
sarkalatos tévtanát, mely az eredeti bűnt kizárólag 
Ádám bűnének utánzásában látja. Átadatik Ádám 
ős bűne, de nem utánzással : per imitationem, hanem 
származással: per generationem.7 Igaz ugyan, hogy 
mindnyájan Ádámot követjük, mikor Isten törvé-
nyét engedetlenséggel áthágjuk : de más dolog példát 
adni, amit akarva követünk és más származást adni 
azoknak, akik bűnnel születnek.8 

Hogy mily mély volt Ágostonnak meggyőződése 
az eredeti bűn létezésében, kitűnik, ha álláspontját 
tanulmányozzuk az emberi lélek eredetének kérdé-
sében. A kreacianismust (hogy minden egyes lelket 
Isten teremt), bármennyire óhajtotta, nem tudta 
magának megmagyarázni, mert a pelagiánok hatal-
mas vádjára : «quomodo cum animarum creatione 
peccatum originis defendatur»,9 nem tudott fe-

1 I. m. 1. I-, c. XIX., n. 21. M. i. k. 426. 
2 «Quia in illo (Adam) constituta est forma condem-

nationis futuris posteris, qui eius propagine erearentur, ut 
ex uno omnes in condemnationem naseerentur, ex qua non 
libérât, nisi gratia Salvatoris». De pecc. mer. et remiss. 1. I., 
c. XI, n. 13. M. 44, 116. 

3 «Originale pecca tum. . . per unum liominem intravit 
in mundum». Op. impf. 1. V, c. IX, M. 45, 1438. 

4 «Omnes enim fuimus in illo uno, quando omnes 
fuimus ille unus». De civ. Dei XIII, 14. M. 41, 385. V. ö. De 
pecc. mer. et remiss. 1. I, c. X, n. 11. M. 44, 115. 

5 «Prorsus et originale peccatum : quia et hoc ex volun-
tate primi hominis seminatum est, ut et in illos esset, et in 
omnes transiret». De nupt. et conc. 1. II, c. XXVIII. M. 44, 
464. — V. ö. L. I. Retract, c. XIII, n. 5. M. 32, 604 ; De pecc. 
mer. et remiss. 1. III, c. VII. M. 44, 193—194; u. o. c. VIII; 
Gangauf i. m. II, 424. 

6 «Quia in illo uno omnes, sicut dicit Apostolus, 
peccaverunt». L. de corrept. et gr. c. VI, n. 9. M. 44, 921. — 
V. ö. Op. impf. 1. I, c. XLVIII. M. 45, 1071; C. Jul. 1. VI, c. 
XVIII, n. 55. M. 44, 855. 

7 Heinrich i. m. VI, 778, 3 j ; Bruckner i. m. 150. 
8 «Imitantur quidem Adam, quotquot per inobedientiam 

transgrediuntur mandatum Dei : sed aliud est quod exem-
plum est voluntate parentibus, aliud quod origo est cum 
peccato nascentibus». De pecc. mer. et remiss. 1. I, c. IX, 
n. 10. M. 44, 114. 

8 Bellarmin : De amiss, gratiae et st. pecc. 1. IV, c. XI. 
Ed. Ven. 124 o. 

lelni.1 Ingadozásában, nehézségeinek fölsorolásában 
gyönyörűen bontakozik ki rendíthetetlen állásfoglalása 
az eredeti bűn mellett ; erről legvilágosabban tanús-
kodik 166-ik levele,2 melyben Jeromostól e nehéz 
kérdésben útbaigazítást kér. Weber Pál dr. 

A föld és az élet történetéről. (i.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

A tapasztalat igazolja, hogy az igazság megírása 
és olvasása nem árt a hívőnek, mert hiszen a biztos 
tudás nem ellenkezhetik a hitnek örök igazságaival. 
Azonban árthat a kellő kritikával, szakismerettel 
nem rendelkező hívőnek az olyan munka, mely akár 
romboló szándékkal, akár egyéni elfogultsággal be-
bizonyított igazságként adja elő azokat a hypothesi-
seket, melyek ellentétben állnak az örök igazságokkal. 

Mivel még szabadelvűek szerint is: «a hit a 
lélek legszebb virága» ; azért kegyetlenség letépni azt 
a virágot és sivárrá tenni a helyét. Pedig napjaink-
ban a tudomány nevében is sokan vállalkoznak 
ilyen durva munkára, főleg az exact tudományok 
szakemberei közül sokan akadnak, kik a könnyen 
megtéveszthető laikus közönség körében népszerűsítik 
hypothesisekre épített világnézetüket. 

A nagyközönség helyes világnézetének megrontói 
napjainkban főleg azok a népszerűsített «természet-
tudományos-munkák, melyek szilárd alapot nélkü-
löző föltevéseket nyilvánvaló igazságként állítanak 
az olvasó elé. 

Meggyőződésünk, hogy az elféle munkákat ugyan-
csak népszerűsített munkával ellensúlyozni, vagy az 
említeti könyvekben föllelhető tévedésekre esetleg 
folyóiratokban rámutatni nagyon üdvös és korszerű 
foglalkozás, mert a közönséget így a tévedésektől 
segítjük óvni. 

Különösen fontos lehet nálunk az óvatosságra 
figyelmeztetés akkor, ha magyar nyelven megjelent 
könyv árasztja szét a téves nézetet. Ez a meggyőző-
dés buzdított az alábbiak megírására. 

Az intelligens magyar közönség a minap ismét 
kapott egy természettudományos munkát. Waither 
Johannesnek, a hallei egyetemen a geologia és pale-
ontologia tanárának «Geschichte der Erde und des 
Lebens» cimíí nagy munkáját magyarra fordította 
és ujabb képekkel kiegészítette Gorka Sándor dr. 
tud. egyetemi adjunktus. A fordítást «A föld és az 
élet története» címen adta ki a kir. magyar termé-
szettudományi társulat. (Budapest, 1911. 609 lap, 
318 képpel,) 

Magától értetődik, hogy e könyv lefordítására —• 
mert az ember származásáról is bőven esik benne 
szó — Gorka vállalkozott. Gorkának természettudo-

1 Az eredeti bűn terjedését a kreacianismussal később 
szent Tamás egyeztette össze. Szerk. 

2 Cime : De origine animae hominis. 
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mányos credo-ját a Műveltség Könyvtárának «Az 
ember»-ről szóló kötetéből a nagyközönség eléggé 
ismerheti «Az ember származása és helye a ter-
mészetben» cimű fejezetet az említett könyvbe 
Gorka írta. 

Bírálatát pedig megírta Dudek János dr. köz-
ismert művében. (Származástan és világnézet. 1909.) 

Mivel «A föld és az élet története» a magyar 
közönség körében valószínűleg hamarosan elterjed, 
azért érdemes e munkát nemcsak a szokásos rövid 
könyvismertetések alakjában említeni, hanem hasz-
nosnak vélem a könyvben előforduló ama állításo-
kat, melyek a megtévesztésre legalkalmasabbak : a 
legújabb kutatások fényében tiszta világítással be-
mutatni az olvasónak. Audiatur et altera pars. 

Hangsúlyozva kell említenem, hogy — az emlí-
tendő hibáktól eltekintve — hézagpótló könyvvel 
ajándékozta meg Gorka sikerült fordításával a magyar 
irodalmat. Magyar nyelven írt modern paleontologiánk 
ezideig nem volt. Ez új könyvet ilyennek tekinthet-
jük. Ugyancsak a tárgyilagosság szempontjából kell 
kiemelnünk, hogy Walther a szaktudós mindenre 
kiterjedő figyelmével írta meg müvét. Mindenütt a 
legújabb kutatások eredményeinek felhasználásával 
tárgyalja a kérdéseket. Egyéni, sokszor egészen új 
véleményét a szerző az egész művön át következete-
sen érvényesíteni igyekszik. Érdekes és újszerű pl. 
az, amit Walther a kréta- és kőszénképződésről ír, 
szintúgy amit az élőlények elterjedéséről elmond. 

Szerző a folytonos kifejlődés hive. Cuvier katasz-
trófa-elméletének alig tulajdonít némi fontosságot; 
szerinte ugrás a természetben nincs. 

A 3-ik lapon olvassuk: «Ha nem tévesztjük 
szem elől azt, hogy minden nap hozhat olyan föl-
fedezéseket, melyek megdöntenek látszólag bebizo-
nyított állításokat, nem kerülünk abba a veszélybe, 
hogy bizonytalan dolgokat biztosaknak vegyünk és 
sok, itt előadott föltevést tudományosan megállapított 
igazságnak tartsunk.» 

Sajnos, erről az arany elvről Walther hamar 
megfeledkezik. A figyelmes olvasónak ugyanis bizo-
nyára feltűnik Walther előadásmódja. Az egyes for-
mációk élőlényeinek kifejlődését és földrajzi elterjedé-
sét oly határozottan írja le, mintha ama események 
szemtanúja lett volna vagy mintha mozgófénykép-
fölvételek maradtak volna reánk a geologiai korsza-
kok fő eseményeiről. Konkrét példa említése végett 
idézem a 354-ik lapról a következőt: «A Trilobiták 
törzséből eredt rovarok a tengerből a légkörbe ván-
doroltak s velük a szárazföldi gerincesek folyton 
szaporodó táplálékhoz jutottak. A Stegocepliala 
gyűjtő néven egyesített és még el nem különült 
szárazföldi gerincesekből fejlődtek egyfelől a két-
éltűek és másfelől a csuszó-mászók, sőt még az 
emlősök legrégibb gyökereinek kezdetét is itt találjuk.» 

Hát kérem : ilyen kategorikus kijelentésekkel 
nem lehet az élettan legmélyebbreható problémáit 

érintő tényekel kezelni s az evolúció megtörténtét 
így bizonyítani. 

Szándékunk sincs az evolúció ellen — melynek 
magam is híve vagyok — harcolni, hiszen jól tud-
juk, hogy tények igazolják e föltevés jogosultságát; 
de ugyancsak a tényekre, illetve a bizonyítékok 
hiányára hivatkozva, nem vagyunk hajlandók az 
evolúciót bizonyítást nem igénylő axiómának gon-
dolni. Az egyszerű kijelentés akkor sem bizonyítás, 
ha az exact tudás mesterei állítanak valamit — 
komolyan, de vakmerően. 

Ugyan hol vannak, melyik múzeumban őrzik a 
a trilobiták és a tengerből a légbe vándorolt rova-
rok közti átmeneti typusok kövületeit? Figyelmes 
kutatás dacára, eddig nem sikerült feltalálnom leírva 
vagy illusztrálva őslénytani munkákban az elénk 
táruló «fejlődés megszakítás nélküli sorozatát». Talál-
tam azonban kiváló szaktudósoknál szerényebb és 
igazabb gondolatokat. 

Ma is érdemes gondolkodni azon, amit Reclus 
írt a szóban levő könyvhöz egészen hasonló tárgyú 
művében: «Az ember csakis a saját életének tudatá-
nál fogva képes más fajok életéről ítélni, büszkén 
állítja magát külön s mégis csak úgy állapítja meg 
az élőlények sorozatát, hogy mindent önnönmagához 
viszonyít.» (A föld. A földgömb életjelenségeinek le-
írása. 462. 1.) 

Az igazság szeretetéhez híven a divatos elvek 
hangoztatása alól magát emancipálni bátorkodó 
modern természettudós nyugodtan írhatná alá ama 
gondolatot, melyet a nagy paleontologus Zittel tanár 
írt egyik munkája zárósoraiban: «Sollte es der Natur-
wissenschaft je gelingen, den unumstösslichen Be-
weis zu führen, dass alle Organismen aus einer oder 
einigen wenigen Urformen hervorgegangen sind, sollte 
es sich als wahr erweisen, dass die Materie mittelst 
Urzeugung jene Anfangszellen hervorzubringen ver-
mochte, sollte uns die ganze naturwissenschaftliche 
Erfahrung zu einer monistischen Auffassung alles 
Irdischen veranlassen — so bleibt doch in letzter 
Instanz das Dasein der Materie und der dieselbe be-
wegenden Gesetze ein undurchdringliches Geheim-
niss.» (Aus der Urzeit. München, 1872. 596. 1.) 

A legfőbb titkot az okság elve fejti meg, mely 
a világfölötti Osokhoz utal. 

Valóságos átka a modern tudománynak, hogy 
művelői fáznak a világos, szabatos beszédtől; még 
nagyobb baj, hogy elhamarkodva ítélnek sokszor. 
Ahol csak nagy valószínűségről lehet szó, ott nagyon 
helyénvaló tartózkodni a kategorikus kijelentésektől, 
melyek legtöbbször csak a kevésbbé tájékozódott 
közönség megtévesztését célozzák. 

Kár elhamarkodott ítéletekkel még nagyobb felü-
letességre szoktatni a társadalomnak amúgy is köny-
nyelmüen gondolkodó tagjait. 

Az evolúcióra vonatkozó föntemlített gondolatot 
Waltherhoz hasonlóan, de az igazságnak megfelelően 
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löbb szerénységgel fejezi ki nagy művében Steinmann, 
a bonni egyetemen az őslénytan tanára : «Die auf-
fallende habituelle Übereinstimmung, die zwischen 
einigen der ältesten Panzerfische und den Tri lobi ten 
und ihren Verwandten besteht, die Tatsache, dass 
bei den Fischen die seitlichen Flossen aus der Ver-
einigung gespaltener, die unpaaren aus einer Ver-
einigung einfacher Segmentanhänge hervorgehen, 
lässt aber auch die mehrfach geäusserte Vermutung 
berechtigt erscheinen, dass die Wirbeltiere in Vor-
silurischen Vertretern dieser primitiven Kruster wur-
zeln.» (G. Steinmann : Einführung in die Palaeonto-
logie. 1907. 518. 1.) 

Az őslények sorozatának folytonosságáról meg 
az ősnemződésről beszélve, nem kellene megfeled-
keznünk arról, hogy a foraminiferák, radiolariák, 
szivacsok, korallok, tüskésbőrűek, pörgekaruak, kagy-
lók, lábasfejiiek, halak, kétéltűek, rovarok, csúszó-
mászók, madarak és emlősök eddig ismert eléggé 
hézagos egymásutánja kevés következtetést enged az 
élet eredését illetőleg és semmi bizonyítékot sem 
szolgáltat az anyagelvi értelemben vett ősnemződésre 
vonatkozólag. 

A medúzák és gyűrűsférgek néhány fölismert 
nyoma mindaz, amit az ős puhatestűekről tudunk. 
Walther is mondja, hogy «a paleontologiai őstörté-
net hallgat az amebákról, csillangós ázalékállatkák-
ról, bordásmakuzákról, szifonoforákról, szalpákról, 
aszcidiákról és sok egyéb váznélküli állatról.» (604.1.) 

íme, mindjárt a kezdetnél hiányzik a folytonos-
ság, sőt maga a kezdet is homályba vész. 

Egyébként az ősnemződésnek pusztán az anyag 
erőiből való megtörténését akkor sem állithatnók, 
ha az első protoplazmák nyomai reánk maradtak 
volna. Különben ma már szinte anakronizmus hang-
súlyozni, hogy az ősnemződés lehetőségét a theisz-
tikus világnézet is elfogadja oly értelemben, miként 
ezt másutt magam is bővebben fejtegettem. («A Vég-
telen felé». 66. 1.) 

Készséggel valljuk Waltherrel azt a nézetet, hogy 
a kambriumi állatvilág gyökereit az algonkium 
kőzeteiben kell keresnünk. A kambriumi őslényeket 
nem tekinthetjük az élőlények kezdő typusainak, 
hanem legföljebb csak a fennmaradt legrégibb ős-
lénytani bizonyítékoknak. 

Walther ugyanis újabb álláspontra helyezkedik. 
A kambrium előtti (Eozoikum, élőkor) formációkból 
származottaknak tekinti az élet kezdetének újabban 
megismert néhány ősmaradványát. Steinmannak 
1907-ben kiadott paleontológiájában még ezt olvas-
suk: «Aus der eozoischen Periode kennen wir kaum 
sichere Spuren organischer Wesen.» 

A szerves lények első typusai a kambrium előtti 
időszak őshegyeinek kristályossá vált palakőzeteiben 
lehetnek elrejtve. Az algonkiumban élő eddig ismert 
szervezetek maradványai nagyon csekély számnak. 
Mindazáltal a st. lö-i palákban talált nyomok az 

«etchemini-formáció» kövületei némi fogalmat nyúj-
tanak az algonkiumi időszak életéről. 

Walther könyvének fejezetenkint való ismertetése 
e helyen célszerűtlen lenne, de helyénvalónak vélem 
behatóbban foglalkozni amaz állításaival, melyek a 
hivők világnézetét közelről érintik; értem főleg az 
ősnemződést és az ember eredésének kérdését. 

A 29-ik lapon olvassuk: «Egyszersmind igyek-
szem azt is bizonyítani, hogy nincs okunk földön-
kívüli vagy talányszerű csodaokokhoz folyamodnunk 
a föld és az élet történetének magyarázatára.» Wal-
ther könyvét áttanulmányozva: meggyőződéssel állí-
tom, hogy igyekezete sikertelen volt. Walthernek az 
oksági elvet kellett volna végérvényesen ledisputálnia, 
lia a Föld keletkezését «földönkívüli» ok nélkül 
akarta magyarázni. 

De lássuk csak miként ír Kant, a königsbergi 
nagy biráló, az oksági elvnek éleseszű kritikusa. 

Paul Menzer a hallei egyetemen a bölcselet tanára 
a jelen évben kiadott értékes könyvében idézi Kant 
nézetét: «An dem Bau eines Tieres sind Gliedmaassen 
der sinnlichen Empfindung mit denen der willkür-
lichen Bewegung und der Lebensleile so künstlich 
verbunden, dass man boshaft sein muss (denn so 
unvernünftig kann ein Mensch nicht sein), sobald 
man darauf geführt wird, einen weisen Urheber zu 
verkennen, der die Materie, daraus ein tierischer 
Körper zusammengesetzt ist, in so vortreffliche Ord-
nung gebracht bat.» (Kants Lehre von der Entwick-
lung in Natur und Geschichte. 101. 1.) íme itt a 
teleologikus istenérvben az oksági elv. Pedig Kant 
valószínűleg éleselméjűbb filozofus, mint Walther.1 

Meglepő felületességgel bánik Walther az «élet» 
első s legnagyobb problémájával. Elégségesnek véli 
e kijelentést: «Az első élettel megkezdődött a harc 
a halál ellen ; mert a szervetlen, holt természetből 
keletkezett az élet». (73. 1.) 

Bizonyára a gondolkodó laikus is kételkedve 
olvassa eme eléggé költői fogalmazást, mely azonban 
nem oldja meg az élet eredésének rejtélyét s nem 
dönti meg a biologiai istenérvet. 

Az olyan odavetett állításokkal ép oly kevéssé 
használ a tudománynak és a nagyközönségnek a 
szerző, mint amily keveset használt az igazságból 
élő művelődésnek Dantec magyarra fordított biologiai 
tilozofiája. 

A mult évben jelent meg a magyar könyvpiacon 
Felix Le Dantec könyvének fordítása «A biologiai 

1 Hogy milyen nevetségessé válhatik a természettudós, 
lia a bibliamagyarázó hittudós szerepét vállalja, arra elég 
illusztráció Walther könyvéből eme idézet : «Még Lót feleségé-
nek sóbálványa is helyes megfigyelésen alapulhatott, mert a 
Djebel Usdom kősótelepéről leválhatott akkor egy darab s a 
légbeli hatások emberformára alakíthatták.» (17. 1.) Ilyen 
«helyes megfigyeléssel» s kevés logikával mondhatni, hogy a 
gizehi nagy szfinksz : egy megkövült óriássárkány a jura-
korszakból. 
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íilozofia elemei» címen. Danlee munkájának befejező 
soraiban ama reményét fejezi ki, hogy a kolloidokra 
vonatkozó ismereteink előhaladtával sikerül majd a 
protoplazma sintézisét felismerve, sejtet gyártani. Es 
hozzáteszi: «E szintézisnek egyébként nem lesz 
haszna, mert az újabban megszerzett ismeretekkel 
a világos elmének nincs szüksége arra, hogy szeme-
láttára készüljön a protoplazma, úgyis meg van győ-
ződve, hogy semmiféle lényeges különbség, semmi-
féle abszolút nem-folytonosság sem áll fenn az élő 
és az élettelen anyagok között.» (200. 1.) Eme záró-
sorokból nyert impressziót őrzi meg legtovább a 
«Szociologiai könyvtár» félrevezetett olvasója. Anyag-
elvi nézeteket vall s nem gondol vele, hogy soha be 
nem bizonyított föltevést igazságként fogadott el 
lelkiismeretlen szerzőtől. 

Nemes önérzettel dicsekedhetünk azzal, hogy 
keresztény tudósaink nem írnak olyan természettudo-
mányos fordításokat, melyek mások helyes meggyő-
ződésének lerontását célozzák. A Kepplerbund kiad-
ványaiban, Wasmann és Muckermann biológiáiban 
keresve sem találhatni olyanféle kitételeket, minőt 
pl. Dantec és Walther írtak. 

Nem áll, hogy az élet tanulmányozása csupán a 
fizikai chemiába tartozik. Az élet problémáinak meg-
oldása psychologiai ismeretek nélkül alig képzelhető, 
bár a psychologia önálló tudomány. Ha sikerült is 
megtudni, hogy élettüneményekben egyidejűleg kémiai 
és kolloidális tevékenységek foglaltatnak, sőt ha tud-
nók, hogy mely tevékenységek azok, még akkor sem 
tekinthetnők az anyag merő módosulásának az élő 
szervezetet, mert az élettevékenységek hordozóját, a 
titokzatos életelvet nem ignorálhatnók. 

Az anyag fiziko-kémiai erőiből nem lesz élet a 
jelenben s nem lehetett a praekambriumban sem, 
míg az anyagot s a benne működő erőket az élet-
elv nem informálta. Hiszen Waltherrel nekünk is 
«szilárd meggyőződésünk, hogy a geologiai őskorban 
sem működtek más erők». (29. 1.) 

Valóban bántó az a vakmerőség, tendenciózus 
felületesség, mely az ujabb természettudományos 
munkákban sűrűn lordul elő. Például: Ostwald 
nyíltan bevallja az ő hires «Vorlesungen über Natur-
philosophie» cimű munkájában (1905.) «dass ich in 
der philosophischen Betrachtung des Lebens in 
doppeltem Sinne ein Laie bin», mégis Energiestrom-
mal, Nervenenergie-vel és Hirnenergie-vel magya-
rázza az összes életjelenségeket. Sőt megalapítja az 
energetikai monizmust! 

Bár tanulnának ezek az urak kis alaposságot a 
königsbergi nagy gondolkodótól. Valamennyiüknek — 
Gorka úrnak is — bátorkodom figyelmükbe ajánlani 
Paul Menzernek : «Kants Lehre von der Entwicklung 
in Natur und Geschichte» (Berlin, 1911.) című érté-
kes munkáját. Érdekes megfigyelni e könyv második 
fejezetében, hogy az éleselméjű Kantnak mennyi fej-
törést okozott az élet problémája. Nem igen hajlandó 

az anyag fiziko-kémiai erőin kívül titokzatos élet-
elvet szerepeltetni, de azért a vitaiizmust sem veti 
el. E kérdésben nincs oly határozott álláspontja, 
mint aminő a teleolog'iára vonatkozó föntebbi idé-
zetből kiviláglik. Bár tudjuk, hogy arra vonatkozólag 
is voltak kételyei. 

Driesch írja Kantról «Der Vitalismus als Ge-
schichte und als Lehre» cimű könyvében (1905.): 
«Kant ist für den handelnden Mensch in ausgespro-
chener, für das Organisationsgeschehen in proble-
matischer Form Vitalist...» (80. 1.) Akár vitalista 
volt Kant, akár nem, azt megtanulhaljuk tőle, hogy 
az élet problémáit sok gondolkodással, nem pedig 
egy odavetett mondattal kell elintézni. 

Walther jelen munkájából nem olvashatjuk ki 
azt, hogy vitalista volna a szerző, sőt inkább a rideg 
mechanismus elveit látszik vallani. Ha itt a szűkre 
szabott terület nem korlátozna, akkor a ncovitalisták 
egész fegyvertára állna rendelkezésünkre a mecha-
nisztikus életmagyarázat leküzdésére. Muckermann 
és Wasmann biológiáiból is erős érveket idézhetnénk 
Walther álláspontja ellen, de hagyjuk, hiszen a két 
említett természettudós az anyagelvieknek nem szak-
tekintély, mert — jezsuiták. Pedig épen ezért is nyil-
tan vallhatják meggyőződésüket, az igazságot, mert 
nekik nem kell a természettudományos nézetek 
divatjának hódolniok. A tudósok közt is akadnak 
divathősök.. . 

Gyakran hallani az ellenvetést: a vitalisztikus 
életmagyarázat csak negatíve oldja meg a problémát. 

Berthold Kern professor: «Das Problem des 
Lebens in kritischer Bearbeitung» (Berlin, 1909.) cimű 
vaskos könyvében erősen bírálja a vitaiizmust, sőt 
nevetséges szinben igyekszik bemutatni azt. A 458-ik 
lapon írja, ha vizsgáljuk a vitaiizmus alapelveit : 
«so behalten wir nur einen negativen Inhalt in der 
Hand: das Leben ist mechanistisch, ist physikalisch-
chemisch, ist energetisch nicht zu begreifen, es bleibt 
bei alledem ein Rest, welcher naturwissenschaftlich 
nicht aufzulösen ist.» Tényleg ezt vallja a vitaliz-
mus ; rámutat azokra a természettudományi tényekre, 
melyek a mechanisztikus magyarázatot lehetetlenné 
teszik s a még fennmaradt problémamegoldást a 
természetbölcselettől várja. 

Kern, könyvének bevezető soraiban írja, hogy az 
élet problémája napjainkban is meg nem oldott, sőt 
megoldhatatlan talánynak tekinthető; a zárósorok-
ban pedig állítja, hogy a tiszta természettudomány 
és a tiszta filozófia együttműködése oldhatja csak 
meg a problémát ! 

Mi szintén állítjuk, hogy sok még a talányszerű 
a biologiában s különösen hangsúlyozzuk, hogy a 
merőben empirikus tudás nem fejti meg az élet-
kérdéseket, filozófia nélkül. De épen a filozófia, a 
helyes gondolkodás követeli, hogy titokzatos elvet 
ismerjünk el ott, hol az anyagi erők eredményeinél 
nagyobb hatás mutatkozik. 
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A biologiai világnézet túlzásainak gyökere épen 
az, hogy a természettudományt határain túlra ter-
jesztik ki, uralma alá igyekeznek hajtani minden 
más tudományt, a lélektant, filozófiát és theológiát is. 

Az életelv ignorálásával rejtett energiaformákra 
hivatkozva, meg a későbbi kutatások bizonytalan 
eredményeire támaszkodva : nem lehet elvitatni olyan 
tényeket, melyek valóságáról a helyes okoskodás 
elégséges bizonyítékot képes föltalálni. Áll ez külö-
nösen az életelv és az emberi lélek létezéséről. 

Említésre érdemes, hogy Walther az igazságnak 
megfelelően kellő értékére szállítja le az ősnemző-
désnek divatját mult bizonyítékait. Az Eozoon cana-
dense szerpentinrostok kristályos szövevénye; a 
«gnájsz-képződés idejebeli» szerves élet legfontosabb 
bizonyítékát, a grafittelepeket sem tekinthetjük már 
átváltozott kőszénnek, mióta a cejloni szétmáló 
gneiszban talált grafitteléreket ismerjük. A mikrosz-
kópiai vizsgálatokkal a kristályos pala vékony csiszo-
lataiban sem fedezték föl a szervezetek maradvá-
nyait. (184. 1.) Az életcsiráknak más égitestekről való 
származtatása sem oldja meg az élet eredésének 
kérdését. (71. 1.) 

A hírhedt ősnyálkáról (Bathybius Haeckelii) 
említi, hogy az csak gipszcsapadék, mely a tenger-
vízből erős alkohol hatására könnyen kiválik. Walther 
hozzáteszi, hogy az ősnyálka gondolata biológiailag 
is abszurd, mert a sötét, mély tengerben nem mehet 
végbe szénsav-asszimiláció, lehetetlen, hogy ott rin-
gott volna az élet bölcsője. 

Walther könyvében a legtöbb tévedés a törté-
nelem előtti emberről szóló fejezetben olvasható. 
E fejezetet részletekre bontva tárgyaljuk. 

Hajós Szaniszló. 

Egyházi C h r i s t i a n i a . A katholicizmus haladása Skandináv-
.., országban. 1891 óta a katholikus hitterjesztés Norvég-

V l országban lassan ugyan, de biztos lépésekkel halad 
krónika, előre. Jelenleg már 14 missió-állomás van itt 31 áldozó-

pappal. Sajátságos dolog, hogy itt épen úgy, mint 
Angolországban, a katholikus egyházba visszatérők az 
értelmi osztályból kerülnek ki. Jele, hogy az embereket 
nem anyagi érdekek, hanem komoly gondolkodás vezeti 
és irányítja a katholikus egyház felé. A középkor elején 
királyok és fejedelmek megtérése vezette a népet az 
igaz hitre : ma a müveit osztályok hivatása hatni e 
tekintetben a népre. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hír-
neves dán konvertitának, Jörgensen költőnek legújabb 
lelki épülésre szolgáló irodalmi munkájáról tehetek itt 
jelentést. «In excelsis» című munkája a nevezettnek ép 
most jelent meg német fordításban Kemptenben, a 
Kösel-cég kiadásában. Nemrégen Suso (Senfen) közép-
kori mysztikus író munkáiból közölt Jörgensen «A leg-
kedvesebb rózsa» cím alatt örökbecsű részleteket. Jelen-
legi könyve 315 lapon három szent nőnek, folignói 
Angélának, Cortonai Margitnak és Varani Camilla Battis-
tának életét ismerteti. Egy német recentense ennek a 

könyvnek a többi között azt mondja Jörgensen «In 
excelsis» c. müvéről : «Ezek a szentek élesen megfigyelő 
emberismeretre tettek szert. A lelkek legrejtettebb hibáit 
és hajlamait leplezik le. Különösen az önzés és érzé-
kiség titkai kerülnek szemök elé teljes világításban. 
Papoknak, lelki vezetőknek stb. megbecsülhetetlen szol-
gálatot tesznek a lelkek világába való betekintésben. 
Ha ezt a könyvet végig olvasta valaki, bámulattal áll 
meg az isteni kegyelem csodálatos vezetése és nagy 
ereje előtt,... amely (ezeket a szenteket) mélységes 
mély alázatosság és megrendítő bűnbánat útján emelte 
fel az Isten iránt való szeretetnek, mindenek fölött bol-
dogító és világosan látó fenséges életébe. Papok és szer-
zetesek nagy lelki haszonnal olvashatják ezt a könyvet, 
maguk és mások hasznára». 

* 

B r u x e l l e s . Egy pillantás a belga katholikusok életébe. 
Az anyagot ehhez a bepillantáshoz a katholikus okta-
tásügy imént megjelent Evkönyve szolgáltatja. Néhány 
nap előtt tele voltak a napilapok hírekkel arról, mily 
vereséget szenvedtek a belga katholikusok a községi 
választásoknál különösen a városokban. Ezeket a vere-
ségeket az okozta, hogy a szabadelvű polgári párt szö-
vetséget kötött a szociáldemokrata párttal a katholi-
kusok kibuktatására. Nem lehel tagadni, hogy ez a szö-
vetség, melyhez hasonló valami van folyamatban az 
ottani katholikus Centrum ellen Németországban is, 
több városban sikert aratott a katholikusokkal szemben. 
Ezt azonban, nem alap nélkül, csak mulandó sikernek 
kell tekinteni, mert a belga katholikusok kiváló előre-
látással gondoskodtak és gondoskodnak arról, hogy a 
hitetlen szabadelvüség dudvája ne lephesse el az ország 
termőföldjét. Teljes erővel az ifjúság nevelése ügyének 
szentelik a belga katholikusok szellemi és anyagi kin-
cseiket s ezen a téren szakadatlanul és feltartóztathat-
lanul haladnak évről-évre előre. Az ifjúság nevelése veti 
meg egy-egy ország jövőjének alapjait. E tekintetben a 
belga katholikusok, amint az idézett Évkönyv adatai 
mutatják, erős lábon állnak. Lássunk néhány adatot. 

A népoktatás, a népiskolai ügy terén a belga katho-
likusok 1900-ban az ő szabad (az államtól is segélye-
zett) iiúiskoláikban 116.947 tanulót neveltek. A növen-
dékek száma itt 10 év alatt 25.095 tanulóval szaporodott, 
vagyis katholikus elemi iskolában Belgiumban 142.142 
tanuló nevelődött. A leányiskoláknál a szaporulat még 
nagyobb. 1900-ban 196.152 leány járt katholikus elemi 
iskolába; 1910-ben 276.998-ra emelkedett a tanulók 
száma. 

Lássuk a középiskolákat ! Két kategóriáját külön-
böztetik meg Belgiumban a középiskolának: első fokúi, 
második fokút. Első fokú ül katholikus (püspöki) közép-
iskolába járt 9.967 tanuló. A szerzetes rendek ezenfelül 
45 középiskolát vezettek 9.803 tanulóval. Másodfokú 
kath. középiskola Belgiumban volt 1900-ban csak 47 
összesen 6.682 tanulóval. 1910-ben már 63 ily iskola 
működött 11.668 tanulóval. Leányok számára 1900-ban 
180 középiskola volt 19.808 tanulóval; ; 1910-ben már 
266 ilyen iskola működött 32.089 tanulóval. A francia 
kongregációktól alapított és vezetett iskolák ezekbe a 
számokba nincsenek fölvéve. Belgiumban a katholikus 
iskolák tanulóinak száma megközelíti a félmilliót, vagyis 
495,103-ra emelkedett. Ezenfelül a hivatalos, vagyis állami 
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iskolákban is a tanítótestület tagjai katholikus vallá-
súak, kik a nevelés vallásos szelleme tekintetében «teljes 
garanciát» nyújtanak. 

Ennélfogva bátran levonhatjuk a konzekvenciát: 
azt, hogy a belga katholikusok nyugodtan tekinthetnek 
a jövőbe. —y —la. 

T á j k é p e k ' XII. Rajzolja: Mester. 

Az a liant, mely ideköt. Az igaz, nagy 
költők zseniálitása abban rejlik, hogy néhány szóval, 
mint káprázatos villanással, vagy lelkünk csodás 
megérintésével milliók és milliók érzelmeinek tud-
nak kifejezést adni. És épen az emberiség javarészé-
nek lelke mélyén hullámzó borongó érzéseket hoz-
zák felszínre, mint az óceán fenekére szálló búvárok 
a hullámverések közt született drágagyöngyöket. 

Milliók és milliók lelkének legfájóbb és mégis 
legédesebb húrjait üti meg egy pillanat alatt a ko-
szorús magyar költő, Jókai, mikor egyik örökbecsű 
alkotásában, annak egyik gyémántos fejezetét emigyen 
kezdi : 

— Az a hant, mely ideköt . . . 
Megüti úgy, hogy zengése nemcsak korát, de 

emberöltőn által való nemzedékeket érint vissza-
visszatérőleg. 

0, az a hant igen. . . melynek erejét mindenki 
érzi attól a pillanattól, amint egy-egy koporsó fölött 
domborul. 0, az a sírhalom, melynek sokszor nagyobb 
hatalma van, mint az élő egyénnek. Az a hant, azok 
a hantok . . . e napokban mintegy megmozdulnak. 
Életet lehelluek az ősznek bús szellőjű levegőjébe. 
Beszélni kezdenek. Kérnek. Intenek, esedeznek. Pa-
rancsolnak. 

Őszi hervadáskor, mikor az utolsó virágok mo-
solyával maga a természet is halásra készül, izene-
teket küldenek a halottak az élőknek. Minden her-
vadt falevélről egy halottnak az izenete szól felénk. 
S kikről azt hivők, hogy számunkra már nincsenek; 
kikről azt gondoltuk, hogy örökre elnémultak: egy-
szerre megjelennek előttünk. Hiven, egészen. Föl-
ismerjük szemük meleg lobogását. Visszacsengenek 
szavukban beszédük vonásai. S mi nem tagadjuk, 
hogy ők egészen lefoglalnak maguknak. 

* * * 

Őseink a templomok köré temetkeztek. Kegye-
letesen azt hitték, említi Szemere Bertalan, hogy az 
elköltözöttek így mintegy közvetlen közelben részt-
vesznek az élők buzgó áhitatosságában. Hallják a 
templomi zsolozsmák zengedezését. Csöndes, síri 
álmuk fölött szállanak az engesztelő áldozatok és 
imádságok epedő lágy hangjai. 

Ma már minden város, minden falu határában 
van egy kis birtok. Egy szentelt röge a nagy Föld-
nek. Itt domborulnak halottaink sírjai. S vándorolj 
a Föld bármely tájékára, messze, idegen országokba, 

idegen népek közé, ahol az arcok mások. Az ég is 
más. Minden más; a fű, a fa, az állat. És már azt 
hiszed, hogy kétségbe kell esned elhagyatottságod-
b a n . . . mikor egyszerre egy keresztre, egy fafeszü-
letre bukkansz a határban. Egy keresztre, mely alatt 
sírhantok domborodnak. Fáradt vándor! Itt nem 
vagy egyedül. Itthon — otthon vagy. Temető van itt. 
Ülj le. Pihenj — testvéreid között. 

Es ezeknek a hantoknak ott a határokban is 
még mindig csodás erejük van. A halottak csöndes 
városai, községei megmozgatják, magukhoz vonják 
az élők városait és községeit. Sőt áthidalják a nagy 
oceánokat. Döbbentő pillanatra megállítják a kiván-
dorlót is. És azt cselekszik, hogy igen, azok a han-
tok a sziveket idekötik ehhez a röghöz, ehhez a 
földhöz csatolják. 

. . . Most néhány éve ott jártam titokban a fiumei 
kikötőben induló hajón a kivándorlók százai közt. 
Belenéztem a kivándorló lelkének kohójába s keres-
tem a szálakat, ami őket viszi. És ami még őket 
tartja — marasztja. És tapasztaltam, hogy az élők 
nem marasztják. Szemükbe sokszor könnyeket sem 
fakasztanak. Feledi a falu tornyát, mely utána bólint-
gat. Elnémul lelkében az esti s reggeli harangszó, 
mely összeforrott élete minden lépésével. 

De az a kis darab szentelt föld, ahol eg}'-egy 
sírhalma domborul, a döbbenetig megállítja. El-
lágyítja. Az a hant, azok a hantok szálak maradnak. 
Sem ő, sem más szét nem tépheti. Onnantúl sem. 
A túlparton. Onnan is visszasírnak a lelkek, idehaza, 
A temetőbe. A sírhalmokhoz. 

-K-K * 

És mi láz fogja el a futó, a rohanó ember-
tömeget e napokban, mikor az Egyház kegyeletes 
napot szentel — halottainak. 

Soha az Egyháznak annyi hivője nincs, mint e 
napon. 

Mi ez? Minő isteniesen nagyszerű, fönséges je-
lenség. 

Ti, kik az Egyházra hallgatni nem akartok. Ti, 
kik az Egyház gyámsága alól büszkén szabadulni 
törekesztek. Ti, kik ezt a szerető, gondos Anyát arcul 
köpitek, ti ma hivők vagytok? Ti még az Egyházzal 
tarttok? 

Mi ez? Valóban ámulva kérdezem. Mit kerestek 
ti a temetőkben? Még a templomokban is! Mit 
adhatnak nektek azok a hantok? Mihez, kihez jösz-
tök, mentek szédületes mértföldeken keresztül ro-
bogva. Hiszen azok alatt a hantok alatt talán már O 
csak por van. Kinek viszitek, hozzátok azokat a 
virágokat ? 

Azt mondjátok ugy-e, hogy a sírra tett virág-
szálnak nagy a hatalma az élőkre. A virágszál a 
fekete földben gyökeret ereszt. És ez leereszkedik egész 
a halott szivéig és hogy gyöngéd üzenetet cserél k i . . . 

Ez az izenet már imádság... jó emberek . . . 
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Mélységes, nagy imádság. Az imádság p e d i g . . . hit. 
Az emberiség éghetlen gyémántja — a halhatatlan-
ságban való kiirthatatlan hite. Azok a hantok tehát 
lényegében épen azt mondják neked, arról lesznek 
tanúbizonyságot, amit az Egyház tanít: 

— Ha egy szeretett lény eltávozik, vele szemben 
tehetetlenek nem leszünk. Sírjára virágot viszünk. 
Többet tehetünk. A sírnál némák nem maradhatunk. 
Sokkal többet tehetünk. Miként egykor anyánkkal 
gyermekimádságainkat rebegtük, úgy most is, itt a 
sírnál vele együtt, érette — imádkozhatunk. 

És ez hit. Az Egyház tiszta, kristályos hite. 
-K-K * 

Félszázadon jóval túl járunk már, hogy Jókai 
megérintette a lelkek húrját, azokkal a gyöngy sorok-
kal, melyek a hantok hitét, erejét és hatalmát vissz-
hangozzák ma is milliók és milliók lelkében. 

Hol tartunk ma a nagy, a halhatatlan költői lel-
kek szárnyalásaival ? 

Vettem magamnak azt a fáradságot és áttanul-
mányoztam pl. közelebb azt az úgynevezett új köl-
tészetet, irodalmat, amely a «Nyugat», «holnaposok», 
vagy mi néven nálunk nyavalyogni igyekszik. Főleg 
egy bizonyos irányáról ismert ifjúság révén. 

Mondhatom, megdöbbenés, sőt rémület kisérte 
vállalkozásomat. A jó Isten nagyobb csapást nem 
adhat nemzetre, mintha ennek az iránynak csak 
valamelyes súlyt is sikerül szerezni a mi irodalmunk-
ban. Ezeknek a szerencsétlen nyavalygóknak egye-
düli forrásuk a perverz élet és sexuális dobzódás. 

Az ilyen dögletes irány nemcsak a nemzeti gon-
dolatban rombol, pusztít, de az emberiség legszen-
tebb alapeszméit is bepiszkolja. Föl kell itt említenem, 
például, hogy kigúnyolják már a teremtőt is. Ha csak 
ezt! De valósággal meggyalázzák azokat a hantokat, 
melyekhez minden nép, csak valamire való nemzet 
költői mindig oldott sarukkal és szent ihletséggel 
közeledtek. 

Ignotus nevű újkori óriás például meg merte írni 
a magyar közönségnek «Temetőjárás»-át. 

Hallatlan vakmerőség, kisért a megbotránkozás, 
hogy egy pár mutatót ide leszögezzek. De nem teszem. 
Megsérteném vele e napok kegyeletét és megbánta-
nám olvasóimat. 

De vigyázzon a magyar ifjúság, amely ifjúságra 
ezek a nyavalygósak utaznak. Vigyázz magyar ifjúság. 
Nagyon vigyázz! 

Lesz idő, talán nincs is nagyon messze, mikor 
visszatérünk azokhoz az írókhoz, kiknek hitük ren-
díthetetlen, művészetük örök, tiszteletük eszményeik 
iránt szent, világfölfogásuk nemes, kristályosodott. 
Üdülni, új erőt meríteni térünk vissza ezekhez az ős 
forrásokhoz, amelyek oly bőségesen buzogtak s ezek-
nek a modern bálványoknak teljesen hátat fordít 
maga a nemzet egyeteme. 

Az igaz, nagy költők ihletségét fogjuk szomjuzni. 

vagy fogjátok szomjuzni újnemzedék. . . megjósolom 
Ilyenkor, mint e napokon is a hantoknak, a temetők-
nek szent ünnepnapjain is szomjas szarvasokként 
fogjátok fölkeresni a magyar ősforrásokat. Azokat a 
forrásokat, melyekből fakadtak a halhatatlanság ihle-
tett költőjének azok az örök szavai is: 

Bizton tekintem mély sirom éjjelét ! 
Zordon, de oli nem, nem lehet az gonosz. 
Mert a te munkád : ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják. (Berzsenyi.) 

A szociális missziótársula t rövid ismertetése. j r o j 
Irta: Farkas Edith. Budapest. 1911. 59 1. Ara 1 korona. 

Nem a rendes írásművek sorába tartozik ez a dol- 'OÏÏI. 
gozat, inkább a gyakorlati élet könyvének egy darabja 
ez betűkbe foglalva. A mai életnek, az új szociális vi-
szonyok által felkavart s megsebzett életnek egy okos 
recipéje ez, tnely a nőket vonja be a szociális munkába, 
hogy az erkölcsi renden ütött sebeket ők is gyógyítani 
segítsenek. 

Farkas Edith, a magyarországi kath. szociális moz-
galmak egyik régi vezető egyénisége, bemutatja benne 
az általa szervezett új missiótársulatot, mondhatnám : a 
legmodernebb női kongregációt, melynek célja : a szo-
ciális munka folytonosságát biztosítani azzal, hogy hi-
vatással bíró és alkalmas nőket kiképez valamely szo-
ciális pályára (kiképez tehát egyesületi titkárnőket, sze-
génygyámokat, «probation officer»-eket, gyárfelügyelő-
nöket, betegápolónőket, otthonok vezetőit stb.), hogy a 
különböző szociális és karitativ munkákat a jövőben 
már ne csak esetleg jelentkező hölgyek (patronesszek 
és érdeklődők) végezzék, de rendelkezésünkre álljon egy 
oly testület is, melynek minden lagja a szociális hiva-
tást tekinti élete főcéljának s melynek minden tagja 
szakszerű kiképzésben részesülvén, teljes munkaerejé-
vel és tudásával (tehát mintegy hivatalból és rendsze-
resen) szolgálja a szegények, elhagyatottak és veszélye-
zettek ügyét. 

Ezt az új társulatot mutatja be a könyvecske rész-
letesen az első részben. Új alkotás ez nálunk, melynek 
alapítására az vezette a szerzőt, hogy «nagy számban 
ismert meg oly hölgyeket, akik, belefáradva a rájuk 
késztetett semmittevésbe vagy mulatozásba, komoly 
munka és komoly életcél után kívánkoznak.» Rendsze-
res szociális munkába fogja be őket s erre előbb kiké-
pezi. Anyaházuk Szikszón van ; nem tesznek fogadal-
mat, de a próbaidő letelte után egy évig tartozik minden 
tag a társulat kötelékében maradni. 

A második részben bemutatja intézményeit : a szo-
ciális szemináriumot, a nővédelmi hivatalt, a Bethania-
gyermekotthont, a Bethánia-szeretetházat (a reformato-
riumot), a javító-nevelő intézetet. 

Olvasni is kedves ezeket a dolgokat, hát még a 
valóságban mi lehet majd mindebből, ha rendszeresen 
kifejleszteni sikerül ? Szervezett női szociális munka lesz 
ez a legnemesebb célzattal, valóságos erkölcsi regene-
ráció lehet a gyümölcse a női nem útján, amihez sok 
sikert s első sorban sok anyagi és erkölcsi támogatói 
kívánunk Farkas Edithnek. d. 

* 
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Dr. theol. et iur. Hubert Gerigk, Alte u n d n e u e 
Aufgaben de r Moral . 2. Bände. I. Band. Die wissen-
schaftliche Moral und ihre Lehrweise. II. Band. Die Sitten-
lehre in der Volksschule. Paderborn, 1910. Druck u. 
Verlag von Ferdinand Schöningh. Az első kötet ára 
1'30 K, a másodiké ugyanannyi. 

II. A pathetikus stilusú morális művek oly időkben 
szoktak feltűnni, amikor nem annyira az értelem föl-
világositására van szükség, mint inkább az elhidegült 
sziveknek feltüzelésére. Az ilyen szerzők aztán, mint 
p. o. Sailer vagy Hirscher, nem sokat törődnek a fogal-
mak szabatos meghatározásával, hanem minden igye-
kezetük az embereknek javítására irányul. Nem tanítani 
akarnak, hanem gyújtani; a kötelességet nem meg-
magyarázni igyekeznek, hanem megkedveltetni. 

ízelítőül hadd szolgáljon Sailer «Handbuch der 
Moral»-jának következő lielye : 

«Van egy kérdés, amelynek fontosságát nem szük-
séges megmagyarázni, t. i. : mi az erény? Álom-e vagy 
igazság, kisértet vagy való dolog? És hogyha van, hát 
mi az ő lényege ? Nem egyéb-e az erény, mint a vérnek 
inuló fölhevülése, az értelemnek ingadozó gondolata, a 
képzelőtehetségnek tünékeny szüleménye, változékony 
hajlama a mi szivünknek, vagy ennél több? Az időnek 
köszöni-e a létét, vagy az örökkévalóságnak a gyer-
meke ? Maga a mennyország-e az erény, vagy az égbe 
vezető kapu, avagy mindakettő ? Örökkévalóság képezi-e 
a lényegét, vagy talán megeszi a moly, mint a ruhát, 
megemészti a tűz, mint a gunyhót, elnyeli a sír, mint 
az emberhullát?» 

A spekulatív erkölcstannak sohasem szabad erre 
az útra tévednie. Az ő kötelessége az erkölcsi világ-
rendnek tiszta képét nyújtani és azt mélységesen meg-
alapozni. A buzdítás, a lelkesítés az aszketikának és az 
egyházi ékesszólásnak a föladata. Minálunk Szuszai 
Antal zavarta össze ezeket a szerepköröket, mikor a 
tankönyvirodalomba be akarta vinni a pathetikus sza-
való módszert. Szerencsére az élet máris rácáfolt az ő 
nézeteire s minden valamirevaló hittanár bölcsen tudja, 
hogy mi a tankönyvnek hivatása és mi az ő köte-
lessége. 

A kereszténységnek ellenségei a morális ellen is 
intéznek támadásokat, még pedig sűrűbben, mint valaha. 
A katholikus erkölcstannak művelője tehát eme táma-
dásokat is vegye figyelembe, tárgyaljon apologetikus 
módon is. A hitvédelmi szempont nemcsak hogy meg-
élénkíti a tárgyalást, hanem új szempontokból is meg-
világítja az egyes tételeket, átmélyíti a fogalmakat, ki-
tölti a hiányokat. «Fas est et ab hoste doceri». Az 
ellentétes etikai rendszereket meg kell bírálni, gyen-
géiket földeríteni, igazaikat pedig elismerni. 

Legyünk tekintettel korunknak sajátos szükségleteire, 
égető kérdéseire is. Aki az erkölcsi világnak újabb 
jelenségeit figyelemre nem méltatja, elavult állásponton 
van és kötelességét nem teljesíti. A szociális kérdés az 
erkölcsi természetű problémáknak egész láncolatát ve-
tette föl. Ezek nem tekinthetők elhanyagolható meny-
nyiségeknek. Jogos kívánság, a mai moralista ismerje 
a modern gondolkodók és Íróknak, még költőknek a 
nézeteit is; állást foglaljon velük szemben pro vagy 
contra. A jelszavaknak egész raja szállong a levegőben : 
etikai kultura, vallástalan erkölcs, hit és tudás, aszké-

zis, a szerzetesi intézmény, vallási és politikai katho-
licizmus, Egyház és kultura, a katholikus nemzetek 
inferioritása, a pápaságnak erkölcsi jelentősége — és 
sok hasonló kérdés, megoldást várva, megfejtési sür-
getve! Helyes posztulátum az is, hogy az erényekről 
szóló tan a szokottnál behatóbban, részletesebben tár-
gyaltassék. A gyóntatószékre való tekintet, más szóval a 
kazuisztikus szempont volt oka annak, hogy az erények-
kel a legtöbb morálisban elég mostohául bántak. 

Kellő határok közé szorítva a kazuisla álláspont 
is jogosult, sőt a kellő sokoldalúság érdekében a ka-
zuisztikának föltétlenül helyet kell szorítani. Minthogy 
azonban a különös erkölcsi eseteknek elbírálása a 
tudományos erkölcstanban csak alárendelt szolgálatokat 
teljesít, nem szabad tűrni, hogy a kazuisztika a tár-
gyalást háttérbe szorítsa. Azonkívül a kellő tapintattal 
ki kell küszöbölni az egyes esetek tárgyalásában itt-ott 
előfordult egészségtelen hajtásokat, legyünk tekintettel 
a mai kornak erkölcsi érzékére, főleg a nemi kérdések 
körül és hagyjuk ki azt, ami már elavult. 

A második kötet nem egyéb, mint az első kötet 
eredményeinek a bitoktatásra való alkalmazása, azért 
azzal rövidebben végezhetünk. Teljes joggal kívánja 
szerző, hogy a föntemlítelt «christocentricus» szempont 
a keresztény erkölcstannak katechetikai előadásában is 
élesen kidomboríttassék. A parancsolatok tárgyalásánál 
ne elégedjünk meg a bűn ismertetésével, hanem vezes-
sük a gyermekeket az erény útjára s ismertessük meg 
a józan aszketika alapfogalmaival. A hitoktatásnak 
nemcsak az érteleni fölvilágosítása a célja, hanem az, 
hogy ránevelje a fiatalságot a vallásos tudásra, érzésre 
és akarásra. 

Végezetül ajánlja Förster «Jugendlehre»-jének olva-
sását, rámutatván ezen könyvnek hasznavehetőségére, 
valamint arra is, hogy Förster gondolatai csak a ter-
mészetfölötti tényezőkkel kapcsolatban hozhatják meg 
a kellő gyümölcsöt. A tanulságos munkát néhány ki-
dolgozott katechetikai előadás rekeszti he, melyeknek 
célja szemléltetni, miképen zsákmányolhatok ki a ki-
váló zürichi pedagógusnak jeles iratai. 

Jehlicska Ferenc dr. 
* 

L o r e t t o kr i t ikusaihoz . 

I. Az innsbrucki theol. folyóiratnak idei 4. füze-
tében (717—730.) Viaud művének ismertetése lordul 
elő. E mű nem Keleten, hanem Párizsban jelent meg 
1910. elején: Nazareth et ses deux églises de l'Annon-
ciation et de Saint Joseph etc. A könyvismertetéshez 
néhány komoly észrevételt füzünk azon szándékból ; 
nehogy valaki arra támaszkodva, ismét oly módon 
írjon a magyar közönség részére, melyet később bánnia 
kell (lásd Kath. Szemle 1907. 136 sk. 1.) és a pietást 
Szűzanyánk iránt megsértse minden szolid alap nélkül. 

Tehát említett könyvismertetés 1. bizonyosnak tartja, 
hogy Názáretben, a megtestesülés legszentebb helyén, 
egymásután három templom létezett : első 4. vagy 5. 
század; második 12. század; harmadik a jelenlegi 1730 
óta. Azt legnagyobb valószínűséggel ki lehet mutatni 
sz. Epiphanius contra haeresim 30-ból, hogy Josephus 
Comes 400 előtt Kr. u. templomot épített ott is ; sőt 
Jos. Seitz : Die Verehrung d. h. Jpseph. Freiburg i, Br., 
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1908. 62. egyenesen állítni meri ezt. De hogy ezen 
templomot a keresztes hadjáratok előtt lerombolták 
volna, a tudósok bajosan fogadják el. A német cikk így 
szól : «Leider gelang es Viaud nicht, von der ersten 
Kirche Grundmauern oder Pfeiler zu entdecken». Minek 
írt tehát így ? «Er mussle sich mit einigen Säulen-
stücken (!) begnügen, die darauf hinweisen, dass man 
zu dieser ersten Kirche Monolithe aus alten heidnischen 
Gebäuden verwendet hat.» Épen mintha az állítólag 
második templomhoz nem használhattak volna régi 
köveket? Ilyen gyenge érveléssel nem fogják elhitetni 
soha, hogy az első templom csakugyan különbözött 
azon templomtól, melyről a zarándokok folyton beszél-
nek és írnak anélkül, hogy azt egyetlen egy is újnak, 
újonnan épültnek nevezné. 

És pedig több 12. századbeli, egészen hiteles útleírá-
sunk van: a kiewi Dánielé pláne 1114-ben készült. Lásd 
Kressernél : Nazareth ein Z. f. Loreto. 1908. Graz, 33; 
és Lie vin : Das h. Land u. s. Heiligt. III. 1887. Mainz, 88. 
Adamnanusnak 7. században készült müve pedig (De 
locis sanctis. Migne PL. 88. 804.) már két názáreti 
templomról számol be : «In Nazareth duae praegrandes 
habentur ecclesiae constructae». Megtalálható Trombelli-
nél is : Summa Aurea II. 776. 1. Tehát ez a pont nem 
tekinthető bebizonyítottnak ; még kevésbbé azon követ-
keztetés, melyet ebből a szentházra levonnak; hogy t. i. 
az építkezések folytán valószinüleg lerontatott vagy alak-
jában megváltozott (Könyvism. 727. lent). Hiszen az 
építkezésnek legfőbb célja volt : az ereklyének, a szent-
háznak megőrzése!? Ha egy erős traditiót le akarnak 
dönteni, ahhoz pozitív adatok szükségesek; melyek az 
ellenkezőt a bizonyosság fokára emeljék. Secus in 
possessione sumus ! Nolai sz. Paulinus (PL. 61.), ki 
353—431. élt, már kimondotta a nagy elvet: «De omnium 
fidelium ore pendeamus ; quia in omnem fülelem Spiri-
tus Dei spirat». In epist. 23. 

Azonban most jön a fődolog. 2. Mondott cikk 
többször hangsúlyozza, hogy Viaud fölfedezései semmi 
tekintetben sem kedveznek a lorettói hagyománynak ! 
Már pedig a kitűnő Kresser nemcsak 1908., de négy 
hónappal az innsbrucki cikk megjelenése előtt: Linzer Qu. 
1911. III. 511. épen azt emeli ki, hogy a Viaud által 
végzett názáreti kutatások — egy fő pontban határo-
zottan kedveznek Lorettónak ! Mert a barlangkápolna 
előtt kiásott és megvizsgált négyszögletes alapzat mére-
tei körülbelül megegyeznek a szentházéval. A négy 
hónappal fiatalabb cikk tehát erről nem vett tudomást. 
Sőt mintha 1908 óta nem történt volna Loretto védel-
mére semmi: Kressert cáfolja és mintegy vádolja, akkor 
újra kiadott inüvecskéje miatt: Nazareth ein Zeuge für 
Loreto. 

Ugyanis így szól : «Er stellte nur die Pilgerberichle 
zusammen und suchte ihnen eine für seinen Zweck 
möglicht günstige Deutung abzugewinnen. Aber er hat 
dabei nicht beachtet, dass die Deutung dieser Berichte 
grossen Schwierigkeiten unterliegt. (727.) Nun ist alles 
klar . . . Nazareth kann also nicht mehr als Zeuge für 
Loreto angerufen werden». 730. Arról nem szólhatunk 
itt, mily sok tudóst, köztük németeket is, kielégített 
Kresser tudományos búvárkodása és eddigi sikerei. 
Olvashatók részben : Linzer Qu. 1909. 579. jegyzet. De 
legalább Evangelisch-Kirchlicher Anzeiger, Berlin, 1909. 

1. jan. szavait idézzük: «Kresser kommt auf Grund von 
Vergleichungen der Pilgerberichte dahin, dass das Wohn-
haus Marias nicht ein einzelnes Gemach gewesen sein 
kann. — Diese Feststellungen sind neu : aber warum soll 
man ihnen widersprechen !» (U. o.) Egyet azonban ezen 
érdemdús férfi védelmére újra ismétlünk : ha innsbrucki 
cikkező elolvasta volna, mit írt 4 hónappal az ő könyv-
ismertetése előtt, vagy legalább ha megállott volna Viaud 
könyvének 125. sk. lapjai mellett : semmi áron sem írta 
volna meg könyvismertetését ilyen értelemben, ilyen 
hangon. 

Mi tehát ezen nagyjelentőségű, de subjective, a 
sokoldalú elfoglaltság miatt alig beszámítható mu-
lasztásra, a magyar cikkírókat figyelmeztetni kíván-
tuk. Annál inkább, mivel rendtársunk követte el. Egy-
úttal megjegyezzük, hogy Beissel S. J. szintén úgy 
értette Viaud szavait, mint Kresser ; ki föntidézett lapon 
hivatkozik is azon helyekre, hol Beissel azt kifejezi. 
Stimmen aus Maria-Laach, 1910. 79. köt. 383. 4. jegyzet. 
És : Geschichte der Marienverehrung. 1910. 455. 459. 

II. A túlzott kritika megtámadta a lorettói hagyo-
mány majdnem minden érvét; úgy, hogy annak védel-
mezői alig merik azokat használni. Többek közt nem 
emlegetik már tolent. szent Miklóst sem (f 1302), ki 
Hecanatiban is működött, és mint legalább azelőtt mon-
dogatták : a szentház megérkezése felől Recanatiba 
tanúskodik. Lásd Veuillot : Róma et Lorette, ford. Gyu-
rits Antal. Pest, 1851. II. 139. Ennélfogva a kutatást 
újból megkezdték, kivált az olaszok, és a munkát máris 
szép siker koronázza. Jelenleg már egy komoly történész 
sem kételkedhetik többé, különösen e két dolog fölött: 
aj hogy a lorettói háznak tényleg nincs alapja. A régen 
feledett, de már kiderített bizonyítékok megtalálhatók : 
Raynaldnál : Annál. Eccles. lom. XX. 668; Trombellinél : 
S. A. torn. II. 836; Spencernél : Berühmte Gnadenorte, 
ford. Studemund. Köln, 1869. 108. stb.; bj hogy a názáreti 
templom alatt csakugyan találtak alapokat, melyek a 
lorettói szentházhoz illenek. Lásd Raynald idézett 
helyén VII. Kelemen küldöttségét Názáretbe 1533 ; 
Quaresmiust: Hislorica theol. et morális elucidatio Terrae 
S. 1639-ből van az első (?) kiadás, Antwerpen. Legújabb: 
Venetiis 1881. vol. II. 627. 628. Végre idetartozik : Vla-
minck és Viaud ásatásainak összliangzó eredménye. 
(A kél legelső názáreti kutatást még nem fogadják el a 
kritikusok: 1292 és 1296. Legyen.) Tehát megvan a 
biztos kiindulási pont, mely a legszigorűbb kritikának 
is eleget tesz arra nézve, hogy történelmi alapon moz-
gunk, nem pedig üres legendákon. 

Ha azonban Beisellel (Stimm, mint fönt) ellent-
vetnéd, hogy Viaud Loretto és Názáret egymáshoz való 
viszonyáról tartózkodva beszél : akkor meg kell fontol-
nod, mily nagy szerencse, hogy az a négyszögletes fun-
damentom még ma is olyan állapotban van, hogy leg-
alább megmérhető ! Mert azon belül építettek már egy 
kis házat, az úgynevezett angyalkápolnát, melyet Qua-
resmius látott és leír 1. c., de azt le is rontották később. 
Továbbá az 1263. nagyrészt tönkrement templom helyett 
(v. ö. IV. Orbán túlzott híreken alapult levelét szent 
Lajoshoz : Raynald t. XIV. 83.) 1730 táján emelték a 
máig fönnálló sokkal kisebb templomot. Az innsbrucki 
cikk azt is tudja, hogy gyorsan épiilt ! ? Tehát az alapok 
körül és fölött mégis annyi építkezés történt a szentház 
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eltűnése óta (1291), hogy azok épségén valóban csudál-
kozhatunk. Mindazonáltal mi is nagyon szeretnők 
tudni : miért tér el Viaud mérése közvetlen elődjének, 
a szintén franciskánus Vlaminck atyának mérésétől? 
ki szerint 11 méter hosszú és 5 méter széles. Míg Viaud 
szerint : valamivel több mint 10 méter hosszú és 4 
méter széles. De emiatt csak nem fogunk újra habozni? 

Különben a kutatók néha nagyon is lelkiismerete-
sek ! Quaresmius idézett helyen elárulja egyszer, hogy 
kissé kételkedik. Miért vagy mi fölött? Azért, mert a 
szentház hátrahagyott alapjain belül fölépített angyal-
kápolna nem néz ki fiatalabbnak, mint maga a szent-
ház! Már pedig ez határozottan az ő csalódása volt. 
Mert Suriano idejében (1485) nem volt ott még semmi 
a sziklákon kívül. (Nazareth ein Z. für Lor. 60.) Ugyanaz 
tűnik ki földink, Pécsváradi, nagyon pontos útleírásából 
is, 1514. (Új Magyar Sión, 1866. 371.) Ez is csak a barlang-
kápolnát látta a megtestesülés helyén : «Domiincula in 
qua tunc virgo orationi vacabat.. . ob scelera hominum 
illius terrae, transtulerat se in Dalmatiam etc.» De lia 
a mi kutatóink nem hirtelenkednek : az nem rossz jel. 

Említettük tol. sz. Miklós tanúskodását. Annyi bi-
zonyos, hogy a bollandisták nyomán (Acta SS. sept, 
tom. III. 642. 1868. kiad.) 1274—1305. nem tartózkodott 
Recanatiban, mint Veuillot fönt i. h. állítja. Ez azonban 
még nem tenné lehetetlenné azt, hogy Recanati, illetőleg 
a szentház mellett tanúskodott. De az is kétségbevon-
hatatlan, hogy szenttéavattatása, midőn már csaknem 
minden készület be volt fejezve, hirtelen fölfüggeszte-
tett : «propter occupationes multiplices dictae Sedis, et 
causas alias praefatum negotium... non potuit expe-
diri». így írt 1357. bullájában VI. Ince avignoni pápa : 
Bolland i. h. 669. Amit némelyek úgy értelmeznek, 
hogy azon elhallgatott causa alia nem volt egyéb, mint 
sz. Miklós tanúskodása Recanati érdekében, melynek 
birtokát képezte Loretto. Mennyi ebben a történeti igaz-
ság, azt majd a jövő deríti ki. Valamit mégis mondha-
tunk. XXII. János pápa alatt szakadt meg szent Miklós 
ügye, aki rendkívül megharagudott Recanatira ; volt is 
oka rá, hiszen föllázadtak a pápa ellen ők is; egyszer-
smind azon gyanúba jöttek az avignoni curia előtt, hogy 
bálványimádók. Raynald 1. c. t. XV. ad annum 1322. 
nro 3 : «Narrat J. Villanus (azon idők legjelesebb tör-
ténetírója) : Piceni praesidem, caesi apud Recinetum ne-
potis dolore percitum: urbem in favillam redegisse ac 
moenia funditus, objecta civibus idololatriae infamia, 
diruisse; eamque rem crudelitati versam, cum Recine-
tenses caeso Friderico (comité Montis Feretri; Gibelli-
nusok vezérembere !) sponte ejectis praesidiariis, ultro 
pontificio praesidi deditionem fecissent etc». Ha ilyen 
körülmények között csakugyan hírét vette volna az 
akkori pápa, hogy tolent. Miklós a szentház második 
átviteléről tanúskodik, gyanúját okvetetlenül kiterjesz-
tette volna reá is. Mert a recanatiak jó időre elveszí-
tették minden hitelüket ; sőt nem lehetetlen, hogy XXII. 
János széttépetett minden Lorettóról szóló aktát — 
egyedül miattuk ! Boldog Canisius (De M. V. incoin-
parabili. Ingolst. 1577. 728. 1.) ugyanis kételkedés nélkül 
említ régi dokumentumokat: «Accedit... piorum et 
doctorum hominum opinio: praesertim cui nullus vir 
bonus ac moderatus contradixit ; et quam Ecclesiae 
proceres apertis testimoniis inde a Nicoiao IV. (1288— 

1292. nagypéntekig) magis magisque in praesenti causa, 
non dubie adprobarunt». Sum. Aureában is megtalál-
ható: torn. IX. 327. Ennélfogva b. Canisius idejében 
legalább is erős hagyomány létezhetett a régi akták 
felől. Egy férfiúról van szó, ki előtt meghajoltak : XIV. 
Benedek, Suarez, Vasquez, sőt Baronius is : Annales 
Eccl. velenc. kiadás, 1705. torn. I. 58. (irt cca 1580.) 

Az is említést érdemel, hogy míg az Avignonban 
székelő VI. Ince 1357. «et propter causas alias» irt ; 
addig Eugenius IV. 1447. a szenttéavattatás bullájában 
erről már hallgat: «quam seil, canonizationem, nisi 
ejus (XXII. János) obitus et horrenda supervenissent 
schismata; procul dubio consummasset». Boll. 1. c. 
669. Ez a római pápák tapintatosságának és nagylelkű 
elnézésének tulajdonítandó; tudták, hogy a franciáknak 
nagyon fáj az egyház panasza, mellyel több mint egy 
századig tartó döntő befolyásukat mindenütt kárhoz-
tatták. Ami bennünket illet : hajlandók vagyunk hinni, 
hogy a pár év előtt rebesgetett leleplezésnek és meg-
lepetésnek elmaradása (t. i. a lorettói vitát illetőleg), 
szintén a római szentszék bámulatos kíméletét igazolja. 

Megjegyzendő, hogy a tolent. szent Miklós tanús-
kodását illető traditio legerősebb módon kifejezésre 
jutott 1630 körül, midőn a lorettói ház tiszteletére 
Rómában épült templom főoltár-képén e szent úgy lett 
ábrázolva, mintha az Adriai-tenger partján várná az 
angyalok által hozott legszentebb ereklyét. Mindazáltal 
magának a szent hajléknak utánzása sokkal régebben 
kezdetét vette. Eddig első eneinű utánzat Sestriben 
(Levante) 1368., tehát a megérkezés után 74 évre emelt 
kápolna: «ad imitazione délia S. Casa di Loretto», 
melyet Oberto Dolce és fia Vilmos «a N. Signora di 
Nazareth» szentelt. (Deila Casa : Memorie storiche docu-
mentate etc. Siena, 1909. 139. Kresser Linzer Qu. 1909. 
585. közepén.) Ezen kápolna eléggé kifejezi az átvitel 
hitét is (a támadók szerint legelőször 1472-ben mondták 
ki !), kivált lia a freskókra reflektálunk, melyeket föl-
találtak és melyek közül egy pár a kritikusok szerint 
1350-ből ered. V. ö. Linzer Qu. 1909. 586-594. Tulaj-
donképen legrégibb utánzatoknak kellene nevezni a 
Tersatóban és Recanati közepén épült kápolnákat ; 
de még némelyek aggodalmaskodnak. Fiat. 

III. A kritikusok szives figyelmébe ajánljuk azon 
történeti biztos mozzanatot is, hogy a Gibellinusok 
Recanatit csak a bold. Szüzanya tiszteletének álarca 
alatt tudták befonni és megnyerni. Ez egyúttal meg-
engedi a következtetést, hogy 1317 táján a recanatiak 
már erősen meg lehettek győződve a rendkívüli kitünte-
tés felől, mely őket a szentház letelepedése által érte. 
(Jóllehet Muratori : Antiqq. torn. V. 89. szerint ezelőtt 
haeresisek grassáltak kivált Mária felől, Ancona kör-
nyékén. Ecce motívum, cur s. domus illuc venerit.) 
Raynald 1. c. ad annum 1319. nro 7. így ír: «Latronum 
societas apud ipsos instituitur: Beatae Mariae l'ucato 
sodalitio insignata». Picenum kormányzójának szemre-
hányása, illetve vádja, hogy bálványozást űznek, talán 
összefügg azzal, amit Raynald itten közöl? Talán a 
szentházhoz való nagy ragaszkodásuk már közmon-
dásos volt? 

A lorettói hagyomány támadói sokszor hangoztat-
ták, hogy a csodálatos átvitel nem volt soha első és 
legtöbb indílóoka a zarándoklásoknak és egyáltalán a 
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kegyhely nagyrabecsülésének. így Beissel : Stimmen 
]90(i. 71. 375. De 1910. 79. 374. már részben visszavonta : 
«Seit mehr als 400 Jahren haben viele Päpste, Fürsten 
und Heilige, zahllose Pilger Loretto besucht.. . in der 
festen Überzeugung: jenes Haus zu sehen, in dem 
Maria vom h. Geiste empfing». És hallomásunk szerint 
a búcsúsok száma ijesztően apad, mióta a kritikusok 
dühöngenek. Mit jelent ez? Boldog Canisius állította 
1577-ben: «(Deus O.) veritatis in rem praesentem tot 
testimonia: quot signa et miracula. . . demonstravit ac 
etiamnum Europa tota obstupescenle demonstrat». Sum. 
A. IX. 329. fönt. Tehát ezen komoly tudós amellett van, 
hogy a Lorettóban történt csodák megerősítik a szent-
ház csodálatos származását is, vagyis azon hitet, mely 
azt kegyhellyé tette, nem lehet az átviteltől abstrahálni. 
XIV. Benedek : «De miraculis, quae quotidie in domo sacra 
contingunt probantque : locum ilium esse eundem (leg-
alább a kövek ugyanazok), in quo ineff. Incarnationis 
mysterium iinpletum est; ea esse prope innnmera» 
etc. Sum. Au. III. 1516. Végre a szintén nagy kritikus 
Trombelli S. A. II. 885. ugyancsak e nézet felé hajlik : 
«Si itaque miracula in ea peraguntur.. . haud obscure 
Deus el Virgo indicant : eorum sibi piacere persua-
sionem». 

Legyen végre innsbrucki cikkezönek egy régebben 
elkövetett nagy hirtelenkedése — most szintén kijavítva. 
Azt írta 1907. évf. 114. 1., hogy Loretto védelmezői II. Pál 
1471. bulláját meghamisították, mert belecsempészték 
az incisumot: «et domus». Raynaldnál 1. c. torn. XX. 
56. megtaláltuk II. Gyula 1507. hulláját, ki ismétli 
II. Pál kérdéses helyét. És ott nincs domus, de helyette 
«ecclesia miraculose fundata» áll ; ami csakis a szent-
házat jelentheti. Tursellinusnál S. J. pedig a miraculose 
hiányzik és helyette megvan «domus et». — Ez tehát 
nem tulajdonképeni hamisítás, csak változtatás a vilá-
gosság kedvéért. De azt sem tesszük föl, hogy Tur-
sellinustól eredne : Históriáé Lauretanae. Moguntiae 
1598. 97. 1., mert ilyesmit önkéntesen nem mert volna 
megtenni. Mindent megold Martorelli gyűjteménye 
1732—35., ki I. tom. elején lapszám nélkül közli Prosper 
Bottinus «Fidei promotor» aktáját 1699-ből és abban 
olvasható: «Paulus II. in suis litteris Kai. febr. 1471. 
sic ait: Eeclesiani miraculose fundatam, in qua . . . 
ipsius Virginis Gloriosae Domus et Imago, angelico 
comitala coctu, mira Dei dementia, collocata existit»-
Ez lesz a leghitelesebb textus. És hogy Martorelli nem 
követett el lollhibát, bizonyítja az, mert másodszor is 
változatlanul így közli : tom. III. 156. Bizonyítja továbbá 
az, inert mindkét helyen citálja III. Pál szavait is 
1535-ből, aki kétszer elhagyja a domust. Martorelli 
tehát vigyázott a tollára, de a lelkiismeretére is. Ha 
kedvezni akart volna Lorettónak, annál könnyebben 
becsúsztathatta volna III. Pál szavai közé a domust, 
miután a Promotornál kétszer is előfordul; és pedig 
dacára annak, hogy a miraculose szintén kétszer ismét-
lődik. Valóban örömünkre szolgál az egész ; mert az a 
sok csúnya félreértés, melyben Loretló védelmezői 
részesülnek, mindinkább kezd szétfoszlani. 

Azonban nagy köszönet mindazoknak, kik áldoza-
tok árán lehetővé tették a kutatást, melybe e kis cikk 
került. 

Midlinszky József S. ./. 

LXX. évi-. 1911. 

K. B u z s á k . Jó lesz. 
V. Győr . Legközelebb hozom. 
Ií. U n g v á r . Persze, hogy megteszem az egyház és a 

társadalom jövendő reményeinek. Majd ha egykor gazdag 
ember lesz s a «Religio» szegény marad, remélem, ki-
pótolja neki. 

31. E r d ő h o r v á t i . «A cserekereskedés lejárt ugyan, de 
a megbecsülés ideje talán nem.» Tudja : kinél igen, kinél 
nem. Az utóbbiak sorai azonban mintha megritkultak 
volna ; hogy ön is ezen ritka emberek közé tartozik, fogadja 
érte köszönetemet. 

V. B u d a p e s t . «Résztvettem egy zsúron intelligens csa-
ládnál; de micsoda léhaság, micsoda modortalanság kezd 
lábrakapni a műveltebb körökben is ! . . .» Ne csodálja, 
kérem, lesz az még amugyabban is ; «A Nap», «Az Est» 
stb. kultur-iskolájába sokan járnak már. Lesz ez még amu-
gyabban is. 

II. B u d a p e s t . Az öreg Ilaeckelt az egész «Monisten-
bund»-dal együtt legújabban izekre szedi szét Rudolf v. 
IIoerner «Wissenschaft und Weltanschauung». Gütersloh. 1911 
című müvében. Rájok bizonyítja egyszerűen, hogy elfogult-
ságból tudatlanságot tettető emberek, akik a legelemibb 
fizikai ismereteken túl tevén magukat, csak kompromittálják 
a természettudományt. Öröm nézni a németeket, hogy osto-
rozzák a tévelyt és pedig nem papok, mint nálunk, hanem 
világi szakemberek. Nálunk a Gorkák — az önállótlan után-
mondók - persze még mindig a Haeckel-imádásnál tartanak, 
a cáfolatokról magyar szokás szerint majd csak tiz év múlva 
vesznek tudomást. 

F . B u d a p e s t . Nemcsak a Lessing «Bölcs Náthán»-ja 
találta föl magát mindig, hanem a fajabeliei, a mai újságíró 
«zsidó gyerekek» se jönnek soha zavarba. Most hogy a ma-
gáról sokat beszéltetni szerető Erdős Renée, a volt zsidó irónő, 
rácáfolt a «Pesti Hirlap»-ra, hogy «János tanítvány» drámá-
jának appreciálására ő maga s nem Tóth Imre szini igazgató 
kérte fel P. Tomcsányit. a «Hirlap» ápril 24-iki számában 
oda módosította kifogását, hogy tulajdonkép az nem tetszett 
neki Erdős eljárásán, hogy nem emberi katliolikust (nevet 
említ), hanem felekezeti katliolikust, aminő P. Tomcsányi, 
kért fel kritikusul. Szóval a «zsidó gyerek» mindig föltalálja 
magát, mindig neki van igaza s övé az utolsó szó. Emberi 
katholikus és felekezeti katholikus ugyan olyan megkülön-
böztetés, amit a filozófiában triviálisan szamárságnak nevez-
nek, mintha csak hamarjában azt mondanám : kóser zsidó és 
sertés zsidó; de hát végre is úgy hangzik ez az új találmánya, 
mintha mégis csak volt volna valami oka Erdős eljárását 
kifogásolni. Végre is hát mondott valamit, legalább is — érte-
lem nélküli szavakat. 

TARTALOM : A kath. gondolat fejlődésének fel-
tételei. III. (Vége.) Trikót József dr.-tól. — Az anti-
modernista eskü és a tudomány szabadsága. V. Tóth 
Tihamértöl. — Bepillantás a pelagiánok az eredeti bűn 
ellen folytatott küzdelmeibe. II. (Vége.) Wéber Pál dr.-
tól. — A föld és az élet történetéről. (A népszerűsített 
természettudomány túlzásai.) I. Hajós Szaniszlótót. — 
Egyházi világkrónika. — y la-tói. — Tájképek. XII. 
(Az a hant, mely ideköt.) Mestertől. — Irodalom. Farkas 
Edith : A szociális missziótársulat rövid ismertetése, 
d.-töl. — Gerigk : Alte und neue Aufgaben der Moral. II. 
(Vége.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Loretto kritikusai-
hoz. Midlinszky József S. ./.-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2X. 
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R E L I G I O 
TUDOiMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre. . . 
Fé l év re 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

Ki2.- D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁB 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

TÇatholikus öntudat. 
Öntudatosan cselekedni, azaz tisztában lenni 

teljesen cselekedeteink okával, tulajdonságaival és 
végcéljával, mely mindig bizonyos meghatározott 
eredményben nyilvánul : csakis az ésszel és szabad-
akarattal felruházott embernek adatott. 

Ezen öntudat, mely egy időben különféle csele-
kedeteinkre is vonatkozhatik, mindig bizonyos har-
móniát, összhangzatot tételez föl, mely cselekvéseink 
lefolyásában is nyilvánul, de legszembeszökőbben 
mégis annak végeredményében lesz teljesen láthatóvá-

Mint minden dolog a világon, az öntudat is lehet 
igazi vagy hamis; más szóval, valaki cselekedhetik 
helyes vagy hamis öntudattal. 

Létezhetik tehát hamis öntudat is? Ezen állítás 
nem contradictio in terminis? 

Korántsem. 
Megjegyzendő, hogy ezen megkülönböztetés nem 

a cselekvő alanyi felfogásán alapul, mert alanyilag 
majd minden öntudat igaz, helyes; hanem a tárgyi-
lagos igazságon. S miért a tárgyilagos igazságon ? 
Azon egyszerű oknál fogva, mert minden eszközt föl 
kell használnunk arra, hogy tetteink rugója a tárgyi-
lagos igazság legyen. S ez annyira természetünkben 
rejlik, hogy megvetéssel fordulunk el olyanoktól, kik 
«a megismert igazság ellen tusakodnak», azaz, akik 
látják az igazságot s mégsem aszerint cselekesznek; 
mert az ilyeneknél még az alanyi öntudat sem helyes. 

Az öntudat fejlesztése külső behatások útján 
történik, amelyek egyik leghatalmasabbika : a nevelés. 

Nevelés és nevelés között azonban nagy különb-
ség van és pedig nemcsak abban, hogy az egyik jó-
irányú, a másik pedig ellenkező, hanem abban is — 
s ez a lényeges — hogy az egyik felületes, a másik 
mélyreható. S annak, hogy nálunk a kath. intelligen-
ciánál sokáig kath. öntudatról beszélni nem lehetett, 
egyik legfőbb oka a felületes nevelés volt. 

Felületesen neveltettek ifjaink a kath. gondolko-
dásban; nem lettek kellőképen figj'elmeztetve arra, 
hogy kath. mivoltuknak bélyegét reáüssék minden 
cselekedetükre. Nem leltek kellőképen fölvértezve 
hitigazságaink megvíhatatlan erősségével, mert a hit-
igazságok is csak felületesen adattak elő nekik. 

Egjr szóval : a nevelésben hiányoztak vagy gyen 
gén voltak képviselve az eszközök, amelyek hivatva 
lettek volna a kath. öntudat fejlesztésére, erősbítésére. 

Ma már gyönyörű perspektívák bontakoznak ki 
előttünk. Ifjúságunk kath. nevelése sokkal intenzivebb, 
a hitigazságok nemismerése ifjúinknál nagyon kis 
térre zsugorodik; a Mária-kongregációk, a Szent Imre-
kollégium, a Szent Imre-Kör az öntudatos kath. cse-
lekvésnek mindmegannyi virágoskertjei. 

A mai kath. ifjúságból már joggal számíthatunk 
oly férfiakra, akik minden téren, minden állásban, 
a viszonyok különféle, sokszor egymással homlok-
egyenest ellenkező alakulásaiban is meg tudják mu-
tatni, hogy katholikus öntudattal rendelkeznek. Az élet 
különféle céljait istápoló kath. egyesületek is nagy-
ban hivatottak a kath. öntudat külső megnyilvánu-
lására, intenzivebbé lételére. 

S ezen egyesületek, bár még csak gyenge korban 
vannak közülök többen, az ellenfelet is tisztelettel 
eltöltő eredményeket képesek felmutatni. 

A család, az iskola, a különféle egyesületek ne-
velő hatása egyenes arányban áll a kath. öntudat 
növekedésével. Ez a három tényező a kath. öntudat 
melegágya. Csodákat mívelhet e három tényező, miért 
is kimondhatatlan sok jót tehetnek azok, kik részint 
a természettől, részint hivatásuknál fogva e három 
tényező vezetői. 

Munkálkodásuk eredményét érzi nemcsak az a 
kisebb kör, ahol mozognak, hanem az egész összesség. 
Érzi az egyház, mert e munkálkodás igazi gyerme-
keket nevel számára; érzi a haza is, mert akit kath. 
mivolta vezet cselekedeteiben, sohasem tesz magyar 
mivolta ellen sem. Kozma Kálmán dr. 

Az antimodernista eskü és a tudomány sza-
badsága. A z esküellenes felzúdulás okai. ( V I - ) 

Mit tett és tesz az egyház — hangzik tovább — 
hogy az istentsóvárgó lelket elvezesse vágyakozása 
tárgyához ? Beszélt az emberekhez, de nem hogy 
fényt árasszon bennük, hanem hogy a kiközösítés 
szavait átkozza fejükre. Alig mutatkoztak valahol 
egy kissé szabadabb mozgás első rezgései — hittak 
legyen azt amerikanizmusnak, ideálkatholicizmusnak, 
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modernizmusnak mindjárt megcsörrentek az ana-
thema láncai. Isten szólt: «Legyen világosság!» — s 
az egyház siet bölcsőjében elfojtani minden világos-
ságot. Isten szólt az emberhez: «Élj !» — s az egyház 
kiadja törvényeit: Halj meg! Összekulcsolja az imád-
kozó kezét, de nem ám, hogy azzal átkarolja az élő 
Istent; nem, ősdi imaformulák mormolásába már 
nem férnek be a mai lélek mélységes mély vágyai, 
könyörgése, küzdelmei! Szabadulást igér minden 
bűnétől a léleknek; annak a léleknek, amelyen a 
szabad mozgást akadályozó dogmatikai láncok véres 
barázdái éktelenkednek. El ezekkel a fölösleges aka-
dályokkal ! Ki ezekkel a régi koloncokkal! Törüljük 
le a százados port az eredeti tiszta tanokról s akkor 
ifjú és öreg szívrepesve, tárt karokkal hívja újra 
házába a világ Megváltóját! 

-Nimm fort (tes Kirchenstaubes Schicht 
Von den frischen, den ewigen Lehren, 
Dann kämen die Kinder mit frohem Gesicht, 
Wir Alten mit neuem Begehren. 

Wir kämen zur Kirche jahrein, jahraus 
Mit Danken und Händefalten, 
Bald würde der Heiland in jedem Haus 
Von neuem sein Gastmahl halten.» 

így zengi ezt a hasonló gondolkozásuak nevé-
ben Schoenaich Carolath, ennek az iránynak egyik 
költőhive. 

Hát ez az a terület, ahová okvetlenül föl kell 
függeszteni a «Tilos» táblát ; ez az a határpont, ahol 
a hallgatás a pusztulásra megérett tehetetlenség 
symptomája volna. Mert bármily megvesztegetők is 
ezek a szólamok első pillanatra, közelről vizsgálva 
lehetetlen be nem látnunk azok értéktelen haszna-
vehetetlenségét és csak azt mondani róluk, amit 
Lafontaine ír egyik meséjében: «De loin, c'est quel-
que chose; et de près, ce n'est rien». A szívnek 
esetleg' tetszenék, ha az egész vallási élet ilyen el-
érzékenyedésből állana, de az ész siet tiltakozni ez 
ellen, lis miért legyen igaza mindig a közmondás-
nak és miért engedjen mindig az ész, csak azért, 
mert — ő az okosabb ? 

Utóvégre a józan impressiók ellen tiltakozni 
senkinek eszébe nem jut. S ha valakinek vallási éle-
tére kedvező befolyással vannak a lélekben momen-
tán fellépő érzések ; aki gyönyörködik az ú. n. mo-
dern Megváltó-alakokban és Krisztus-viziókban, a 
felhőkbe burkolt, csillagos mennybolton elvonuló, 
ringó kalászok közt járó, tajtékzó habokon lépkedő 
Krisztus alakban ; aki szívesen képzeli el Megváltó-
ját sötét gyártermekben, amint fehér kezét szelíden 
végighúzza a lázban tüzes munkáshomlokokon stb.,— 
hát egy hidegebb képzeletű embertől talán mosolyt 
kap érte, de korántsem következik ebből, hogy mind-
ennek okvetlenül ellentétben kell állnia a dogma-
tikus Krisztus képével. Nem! A katholicizmusnak 
semmiféle tana nem tilt el ilyes víziókat — mondja 

egy neves apologéta,1 — még ha azok egy Dante 
remekművének grandiózus fönségével vetekednek is. 

Van Andersennek egy gyönyörűen megszőtl me-
séje egy kis királyfiról, aki elindult megkeresni azt 
a láthatatlan harangot, amelynek varázsos szava 
béklyót tud verni az egész emberiség szivére, elindult 
keresni egy egész világnak szóló vallást. Vándorlása 
végén fölér a királyfi egy égbeszökellő hegycsúcsra 
és: 0, micsoda pompa! A tenger, a végtelen, a gyö-
nyörű ott csapkod mélyen lábai alatt. És a Nap, 
mint óriás oltár áll ott messze, hol ég és víz csókra 
hajolnak össze. Izzó színpompában lángol minden. 
És énekel az erdő. Es énekel a tenger. És énekel az 
ő kis szivccskéje. Az egész természet egy nagy-nagy, 
szent templom ; százados fatörzsek, meg lebegő fel-
hők az oszlopai ; zöld pázsit, meg virágerdő a köve-
zete ; maga a magasságos ég a templom boltozata. 
A Nap lement, eltűnt a vörös színjátszás; de ott fönn, 
a végtelenségben apró fények gyúlnak ki. Egy, kettő,. . . 
ezer, . . . millió kicsiny-kicsiny gyémántlámpácska. 
S a kis királyfi kitárja karját az ég felé, a tenger 
felé, az erdő felé és boldog, igen-igen boldog. . . És 
megcsendül fölötte és megcsendül körötte a látha-
tatlan haragnak «Te Deum»-os al lelujája. . . 

Hát ha a királyfi a modern lélek vágyának meg-
személyesítője és ha a modern léleknek ilyenekben 
kedve telik, bátran leheli. Egy Assisii szent Eerenc 
páratlan természetszerető lelkét és annak érzéseit 
fölülmúlni úgy sem fogja. 

Csak egyet ne feledjünk. 
Hogy az ilyes benyomások magukban ugyan so-

vány táplálékot adnak. Hogy a szférák halk harmó-
niájának ellesése magában édes-kevés. Hogy annak 
az embernek lelkét, akin csak egyetlen egy bűn tu-
data rágódik is, tisztára nem mossa egy egész óceán 
sem. Hogy a mindennapi kenyérért verítékező nyo-
morgónak ugyan kevés erőt és megnyugvást adnak 
a nagy folyamok fenséges zúgása, a csendes szellő 
lágy akkordjai, tölgyeket döntő vihar tombolása. 
Hogy azon a haldoklón, akit a halál csontos arca 
ijesztget, ugyan keveset segít vigasztalásával a hegyek 
panorámája, hullámok csapkodása, erdő susogása, 
csillagos éjszakák titokzatos hallgatása. Vagyis ne 
feledjük, hogy ha arra kerül a sor, hogy Jézus Krisz-
tus személyének lényegéről és tanainak tartalmáról 
kell számot adnunk — és végre is a vallásos élet 
terén ez a főkérdés és ebbe kell minden vallásos 
érzés és Krisztus-szeretet gyökerét mélyíteni — hát 
akkor homályos víziós körvonalak és elmosódó, 
tűnő-menő impressiók elégtelenségéi okvetlenül a 
dogmatikai formulák világos, pontos meghatározásá-
val kell kipótolnunk. A krisztusi tanok ezekben a 
dogmákban vannak meg a maguk csorbítatlan épsé-
gükben és aki behatol azoknak mélységeibe, azelőtt 
nem lesznek a dogmák elavult formulák, hanem a 

1 Klug : Goltesreich. Paderborn. 1909. 60. 1. 
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kereszténység hittételeinek örökérvényű, változatlan 
és egyedül méltó kifejezései. 

Az ellenkezőt hirdető tanoktól az egyház terü-
letén föltétlenül meg" kell tagadni a honossági jogot, 
mert itt olyan pontnál vagyunk, ahol az egyház nem 
engedhet; nem engedhet még akkor sem, ha ennek 
árán talán sikerülne is tagjainak számát növelni. 

Mert ez az ár drága ár volna. 
A merő érzelmekre alapított, dogmákat nem 

ismerő kereszténység lenne valami érzelgős, kocso-
nyás tanrendszer, amelynek subiectiv emberi érzé-
sek szerint igazodó tanai talán kielégítenék a mo-
dern ember fantáziáját, de emellett éhen hagynák 
veszni másik két értékes kincsét: a pozitív igazság-
ból táplálkozó értelmet és a megfelelő fegyelmen 
erősbödő akaratot. Az egyháznak századok tűzpró-
báját sikerrel kiállóit tanai helyébe az egyén szűk 
látókörébe szorított és az ingatag érzelmi világra 
alapozott benyomásokat, «vallásos érzéseket», «átélé-
seket» állítani büntetlenül nem lehet. Hanyagul vá-
szonra csapott festékcsomókból álló homályos kör-
vonalakat talán el lehet nevezni «modern» képnek ; 
érthetetlen szókapcsolásokból és talányszerű monda-
tokból talán kikerül egy «modern» költemény; a 
hasonló recept szerint kotyvasztott «modern» vallá-
sokból azonban kinek lenne haszna? Furcsa, de 
tagadhatatlan igazság: minél több vallási rendszer, 
annál kevesebb vallásosság; minél több erkölcsi 
rendszer, annál kevesebb erkölcsösség, mert annál 
kevésbbé bízunk igazságukban. Már pedig a testnek 
követelődző hajlamait csak abszolút igazságnak va-
gyunk hajlandók föláldozni. Amily dőreség volna 
tudományos téren minden igazságot újra föltalálni 
akarni, minden ételt újra kitapasztalni csak azért, 
mert én «szabad» vagyok, mert én tekintélyt nem 
ismerek magam fölött, ép olyan visszás helyzet áll 
elő a vallási téren is, lia az egyházi tradíció és a 
nagy szellemek által kitapasztalt és jóváhagyott tanok 
létjogosultsága fölött a saját törpe kis tudományunk 
látóköréből ítélkezünk. Az elfogulatlan és tapasztalt 
szemlélő tehát az egyháznak határozott álláspontjá-
ban nemcsak a tudományos kutatás üldözését vagy 
korunktól elmaradt megcsontosodott sötétség kép-
viseletét nem fogja szimatolni, hanem odaáll azok 
sorába, akik jól ismerve a magára hagyatott emberi 
gondolkodás minden gyengeségét és a mai szellemi 
áramlatok chaosát, nem szűnnek meg az egyházat 
dicsérni azért, hogy a modern világnézetekkel egyes-
ségre nem lépett.1 

Mikor tehát napjainkban oly vallásos irányzat 
törekszik érvényesülésre, amely a modern korszel-
lem föntemlített ismertetőjeleihez híven a szigorú 

1 «Wer aus dem modernen Chaos kommt und die Grund-
irrtümer des sich selbst überlassenen Denkens durchgemacht 
hat, der wird nie mehr wünschen, dass die Kirche sich mit 
der verschwommenen Lebensanschauung des modernen Men-
schen versöhne.» Foerster : i. m. 163. 1. 

pontossággal körülírt tanok helyébe körvonalak nél-
küli határozatlan tételek és homályos öntudatalatti 
érzések complexumát állítja, akkor mi csak hálásak 
lehetünk az egyház ősz kormányosának, hogy az 
antimodernista eskü előirása által védelmére kelt a 
katholikus vallás alapvető tanainak és nem engedte 
át a tanok szentélyét a modern zűrzavaros eszme-
irányok érvényesülési terének. És ezért volt valami 
imponáló vonás abban, mikor most az eskütételkor az 
egész világ papsága a legeldugottabb falucska lelkészéig 
mint egy ember állott sorba a katholikus dogmák 
megvallásáért.Mert a hit tárgyait szigorúan meghatározó 
dogmák vasszerkezete nélkül a katholicizmus már régen 
elvesztette volna egységes jellegét és a ma imponáló 
hitegységet minden egyes korban és országban más-
más helyi színezetű eklekticizmus és szektárianiz-
mus zavarná, vagy talán tanai már régen elsekélye-
sedtek, sőt el is apadtak volna, mint annyi száz meg 
száz tiszta vízerecske, amelynek víztömegét nem 
tartja össze egy évszázadok szakadatlan munkájával 
mélyített hatalmas folyamágy. 

Hogy az egyháznak ezt az elkerülhetetlen ön-
védelmi harcát az egyház ellenségei a szabad tudo-
mányos kutatás ellen indított küzdelemnek bélyegez-
hették, az — mint láttuk — a szó szoros értelmében 
vett valótlan állítás és ezért elég szomorú jelenség. Vala-
mit azonban megjegyezhetünk belőle a jövőre nézve, 
ha majd ismét hasonló buzgalommal és méltatlan-
kodó felháborodás hangján fognak szállani az egy-
házellenes támadások a lapok hasábjairól. És erre 
bizonyára nem kell sokáig várnunk ; mert ugyan mikor 
fogja a megvesztegethetetlen igazságszeretet diadalát 
ülni az elfogult előítéletek tömege fölött ! Wer Lust 
zu kriegen hat, der kriegt immer zu kriegen. 

Hanem akkor majd eszünkbe fog jutni, hogy 
csak az édes gyümölcsre járnak a darazsak; akkor 
már előre is kellő értékére fogjuk szállítani a hiva-
tatlan prókátorok nagyotmondó elszörnyűlködéseit 
és meg tudjuk majd sajnálni a szólás és sajtószabad-
ság fenséges eszméjének azt az elcsúfitását, amely-
nek leple alatt sokan csak egy jófajta hollandi saj-
tot látnak a kath. egyházban, amelyen minden ide-
genből becsúszott-mászolt kukacnak joga van rá-
gódni. 

Egyébként igaza volt annak a valakinek, aki azt 
mondta, hogy a pyramisoknak ugyan nem árt, lia 
neveletlen tevehajcsárok köveket dobálnak rájuk. 
Ki tagadhatná, hogy a kath. egyház áll oly szilárdul 
és tiszteletet parancsoló méltósággal a modern szel-
lemi áramlatok gomolygó árjában, mint az évezre-
des pyramisok állanak az afrikai számum fölkavarta 
porfelhő közepén ! 

Szóval úgy végezzük, ahogy kezdettük. Sok zaj 
volt semmiért! Mint annyiszor a múltban, most is a 
hozzánemértők serege rátámadt az egyházra, mivel 
védte a rábízott örökérvényű igazságokat. 

Tóth Tihamér. 
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Az igehirdetés és a keleti egyházak• 
I. 

Végezzünk egy kis önvizsgálódást. Minő eszmét 
vetettünk föl a mult évben, mit valósítottunk 
meg? Eszmét csak fölvetettünk, de eredmény nincs. 
És még ez sem volna olyan nagy baj, ha eszméin-
ket úgy kezeltük volna minden tekintetben, hogy 
legalább a jövőben várhatunk eredményt. De hát így 
van-e ez? Az én vizsgálódásom azt mondja, hogy 
nem. Beszélünk, iruuk mindenről és sohasem tapin-
tunk az elevenre. Amolyan kuruzslók vagyunk, kik 
ákum-bákumokkal, varázsszavakkal akarnak gyógyí-
tani. A mi beteg népünket is sok ilyen kuruzsló 
veszi körül. Pedig nem a puszta beszéd, nem is a 
hivatott és hivatatlan irkálás, nem a panaszkodás, 
nem az apathia, hanem a munka, önzetlen, ernye-
detlen munka mentheti meg népünket. Ettől várha-
tunk csak változást népünk elmaradt gondolkozásá-
ban, vagy jobban mondva nem gondolkozásában, 
gondolatszegénységében, sziiklátóküréségében. Hogy 
a dolgokat a maguk valóságában lássuk, világosságra 
van szükség. A természeti világban ezt a Nap adja 
meg; az erkölcsi, a szellemi világban pedig a tudás. 
Ezt a forrást kell megújítani népünk számára. 

Mire gondolok, célzok mindezzel? Ami fölvetett, 
de félig-meddig máris elfelejtett kérdéseinkre, minő 
a naptáregyesítés, a szent Bazil-rend reformja, a 
Kath. Népszövetség. Az első arra van hivatva, hogy 
közeiebi) hozzon minket a latin szertartású testvé-
reinkhez és rést üssön az ósdi gondolkozáson. A má-
siknak korszerűsítésétől a hitélet fölpezsdülését vár-
juk. A harmadik pedig kiragadná gyámoltalan né-
pünket a visszaélés karmaiból. Minő távlatokat nyit 
meg mindez a tevékenységnek ! 

De hát hol kell kezdeni ezt a tevékenységet? 
Hogyan kell kezelnünk ezen kérdéseket, hogy ered-
ményt érjünk el? 

Többször rámutattam már arra, hogy e kérdé-
sek magvalósításánál a legnagyobb akadály a tájé-
kozatlanságban rejlik. Különösen a naptáregyesítésrc 
és a kath. népszövetségre vonatkozik ez. A nép tu-
datlan, bizalmatlan, nem megy lelki vezetői után. 
Mig a latin egyházban a hivő engedelmes fia az egy-
háznak, nálunk egy-két tudákos valósággal dirigálni 
akar. Az úgynevezett klirosznikok1 egy-egy korszerű 
eszme felvetésekor forradalmat képesek támasztani. 
És ez megakadályoz minden szabadabb mozgást. 

1 A klirosznikok : a görög egyház egyedül álló typikus 
alakjai. Értik az egyházi typikon mechanizmusát, de nem 
értik annak szellemét. Azt hiszik, hogy az egyházi szertartá-
sokat Krisztus állapította meg, következőleg, hogy azokon 
bármit változtatni azonos a vallás bolygatásával. Szertartá-
sok alkalmával a kántort és papot valósággal ellenőrzik. 
Egyházi műveltségük hasonlítható ama népműveltséghez, 
mely az írás, olvasásban csúcsosodik és amely alighanem 
többet árt, mint használ. Egyik is, másik is esküszik a nyom-
tatott betűre. 

A népet tehát mindenekelőtt hozzá kell szoktatni az 
olyan kérdések helyes megítéléséhez, csak ezután 
lehet valami komoly akcióba fogni. És hogyan ér-
hetjük ezt el? Tanítással, igehirdetéssel. Úgy az isko-
lában, mint a szószéken. «Fiam! ifjúságodtól fogva 
vedd be a tudományt és megőszülésig bölcsességet 
találsz».1 Ennek fontosságát, szükségességét akarom 
bemutatni. És pedig ezúttal új oldalról. Arról, hogy 
a velünk — sajnos — még mindig némi gondolati 
és érzelmi nexusban álló keleti egyházak hogyan 
gondolkoznak a tanítás fontosságáról? 

Úgy a keleti, mint a nyugati egyházban kezdik 
belátni, hogy hithű nemzedéket nevelni kell. Tagad-
hatlan, hogy a nyugati egyházban ennek tudata 
többé-kevésbbé mindig élt. Azonban itt is voltak e 
tekintetben hiányok. Minő szempontból ? Abból, 
hogy különösen az intelligens elem, vagy mondjuk 
az intelligensnek induló elem pastorizációját figyel-
men kívül hagyta. És így saját kebelében ellenségei 
támadtak. 

Franciaországban, Olaszországban, Spanyolor-
szágban az ujabb időben támadt katholikus moz-
galmak teljesen igazolják állításunkat. A jelszó min-
denütt ez: tanítani a modern idők kívánalmainak 
megfelelőleg. De hát nem is kell a külföldre men-
nünk. Edes hazánk katholikus mozgalmainak nem 
az talán a jelszava, hogy nevelni kell katholikus 
intelligens elemet? 

Nem így állnak a dolgok a keleti egyházakban. 
Nem véve ki bizonyos tekintetben az egyesült egy-
házat sem. Itt mintha kiapadt volna a hitélet for-
rása. Az az egyház, melyről XIII. Leo oly szépen 
mondja : 0 ! mennyire kedvesek előttünk a keleti 
egyházak. Mennyire csodáljuk régi dicsőségüket és 
mily boldogok volnánk, ha régi dicsőségük fényében 
látnók,2 igen, ez az egyház olyan, mint Jeremiás által 
megsiratott Jeruzsálem. «A tartományok fejedelme 
adófizetővé lett.» «Sion utai szomorkodnak». «Ül-
dözői mind megragadják őt szorongásában».3 Szol-
gáló lett a kelet királynéja. Ellenségei minden oldal-
rólszorongatják. Modern Jeremiásként siratjuk a ke-
leti egyházak rég elhalványult dicsőségét. De akad-e 
modern Jeremiás, ki meggyónja a keleti egyházak 
sokféle vétkét? Emlékezzél meg Uram! . . . «Leesett 
a mi fejünk koronája: ja j nekünk, mind vétkez-
tünk!»4 Igen, vétkezett a keleti egyház, mert elnémul-
tak ajkai. 

Tényleg, a keleti egyházakban az evangélisták, 
apostolok és zsinatok előírásai az igehirdetés gya-
korlására vonatkozólag inkább csak írott malaszt 
maradtak. A szolgaság, a cenzúra majdnem egészen 
elhallgattatta a szószékeket. Annál inkább csodálatos 

1 Jézus Sirák fia 6, 18. 
3 Placido de Meester, O. S. B. : Leone XIII. e la Chiesa 

Greca p. 9. 
3 Threni 1, 1. 2. 3-ból. 
4 Threni 5, 16. 
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ez, mivel a keleti egyház magát az apostoli és zsi-
nati hagyományok egyedüli hordozójának tartja. 
A nyugati egyház minden «ujítás»-ával szemben a 
régi zsinatokat és az egyházatyákat állítja és ugyan-
akkor más téren a zsinatok és egyházatyák intézke-
déseit semmibe sem veszi. A naptáregyesítés ellen 
állandóan a niceai zsinat rosszul értelmezett hatá-
rozatával érvel és ugyanakkor feledi, hogy egy má-
sik zsinatnak, a trullainak, az igehirdetésre vonat-
kozó előírását nem hajt ja végre. Ennek a 19. canonja 
büntetéssel súj t ja azt, ki legalább vasárnap nem 
prédikál.1 

A primátus ellen Aranyszájú szent János helyei-
nek elcsavarásával harcol, de az igehirdetés kötel-
mének felfogásaiban nem követi őt. Pedig ő egy he-
lyen erre vonatkozólag így í r : «A prédikáció tiszte 
isteni törvény. Attól sohasem szabad eltérni, akár 
meghallgatnak bennünket, akár nem. így tett Jere-
miás is, bár a zsidók kinevették. Amikor el akart 
attól állni, olyan gerjedezést érzett magában, mint a 
tűz. Krisztus sem állt el «nem tanítva» attól, hogy 
megintse Júdást, bár tudta, hogy hasztalan lesz.»2 

Sorba vehetnők a szentírás, a zsinatok idevágó 
intézkedéseit. Erre azonban nincs szükség. Hisz a 
keleti egyház mindezt igen jól tudja. Igen, tudja, de 
nem követi. Csak ujabban látunk e téren némi 
ébredezést. És pedig azok részéről, kik épen, mert az 
orthodox egyház hithű tagjai, fájlalják a sülyedést és 
ezen segíteni akarnának. Hogyan ? Azt sürgetik, hogy 
tanítsanak a vezetők, mert a szertartások nem ele-
gendők. Halljunk erről néhány nyilatkozatot. 

Az orosz egyház egyik tiszteletreméltó alakja és 
gondolkozója Petroff György dr. volt theologiai tanár 
valósággal elsírja panaszát egyháza sülvedését látva. 
Ez a népszónok, publicista, képviselő (a 2-dik dumá-
ban), tanár egy személyben egész nyíltan kelt ki a 
vezetők tehetetlensége ellen. Az egyházi hatóságnak 
nem tetszett, ezért kolostorba zárták. Hitét igazolnia 
kellett. Petroíf a metropolitának élesen felel és ki-
egészítésül a következő értekezést küldi.3 «Húsz évvel 
ezelőtt a szemináriumban úgy jelent meg előttem 
az az egyház, mint az Ur birodalma. A ceremóniák, 
hitformulák és dogmatikus sistemák magukban nem 
alkotják az egyházat. Az Úr birodalmát akartam az 
emberek között meghonosítani. A kereszténység XIX 
százada után alig vannak igazi keresztények. Nincs 
keresztény törvényhozás. Nincs keresztény kormány-
zás. Nincs keresztény társadalom. A nemzetközi össze-
köttetés a kereszténység arculülése. Milliók fegyver-
ben állanak. A polgárokkal való bánásmód talán 
keresztény? Az urak előtt az állam olyan, mint saját 
vagyonuk ; a népet szolgáiknak tekintik. Melyik ural-
kodó mond ja : birodalmamban megerősítettem a ke-
reszténységet ? A nagy tömeg : nyomorban, tudatlan-

1 Bevergeriusnál. 
2 S. II. és Lázárról szóló példabeszéd. 
3 A román «Tribuna» 1910. május 9., 22. sz. 

ságban. A plutokratismus és pauperismus között 
olyan a viszony, minő a pogányság korában volt. 
Pedig mindenütt az evangéliumnak kell kalauznak 
lenni. Mindezen bajoknak a clerus az oka. Nem be-
folyásolta az államot. A clerus szolgai lett. Inkább 
ragaszkodott a hatalomhoz, mint Krisztushoz, A val-
lás scholastikus disputákba zsugorodik.» 

így beszél Petroíf. 
Aki esetleg nem hinne neki, hallgassa meg má-

sok szaval is. Mihály archimandrita egyik legújabb 
könyvében1 az oroszországi társadalmi zavarokat, 
sectarismust, nagyrészben az egyház hibájául róvja 
föl. Várják — igy szól — az egyház szavát, de nem 
hallják. A nagy szociális kérdésekben miért nem szól 
bele az egyház? Sok pap azt hitte, hogy ha híveinek 
földi dolgaival is gondolni fog, gyengíti papi tevé-
kenységének hatását. Fél hozzáfogni a közelebbi 
pastorációhoz. Pedig csak a prédikálásban szabad 
egyház tölti be igazán hivatását. 

A szentpétervári egyházi akadémiának egyik 
hivatalos organuma : «IfepicoBHHä B ÍCTHHKB» majdnem 
minden egyes számában a hitoktatás és a prédi-
káció fontosságára figyelmeztet, bár megfeledkezik 
a helyes módról, amennyiben a dolog könnyebb vé-
gét szereti fogni. Az anglikánok példáján lelkesedik, 
így a 35. számban azt ajánlja, hogy részint hilter-
jesztés, részint pedig a keresztény ismeretek mélyítése 
céljából alapítsanak bibliai társulatot a Szentírásnak 
minél több példányban való szétosztása céljából. 

Eltekintve egy-két ilyen kiruccanástól, mit bizo-
nyítanak a mondot tak? Mindenesetre azt, hogy az 
oroszországi zavaros állapotok az orlhodoxok fel-
fogása szerint is nagy részben az egyház számlájára 
írandók, mert szavát nem hallatta és nem hallatja. 
Megelégszik a szertartások végzésével. Pedig hát az 
egyház örök időkre szóló alkotás. Mint ilyennek 
minden körülmények között fel kell ismernie köte-
lességeit. A népet rá kell vezetni, hogy minden idők 
mozgalmait helyesen tudja mérlegelni. 

Ugyanezen gondolatok azok, melyeket Palmieri-
nél2 olvasunk. Szerinte is a reformatiónak a prédi-
káción kellene kezdődnie. Az orosz egyház vagy 
nem prédikál, vagy rosszul prédikál. A prédikáció 
haszontalan szavak halmaza lett. Az orthodoxia még 
a szellem szabad irányításában is fukar. A beszé-
dek : kivonatok a szent atyákból. 

Fulevszky szerint a prédikáció hanyatlásának 
három oka van: 1. servilismus az állam előtt; 2. az 
evangelium a kor törekvéseivel összhangzatba való 
hozatalának elhanyagolása; 3. a szerzetes iskolákban 
a hivek morális szükségleteivel való nem számolás, 
amennyiben a beszédeket egyszerűen a retorika sza-
bályai szerint készítik. A nép nem hallgatja őket. 

A censura is sokat alkalmatlankodik. Az ízetlen 
tn 
f 

1 ITo'ieMy HaMb He bíepíiTb ? (Miért nem hisznek nekünk ?) 
L 2 La Chiesa r u s s a . . . 
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prédikációkat a censorok a legjobban dicsérik. Ezen-
kívül a prédikációt a mise végén tartják, mikor a 
hallgatóság már fáradt. 

Ime, quod erat probandum. Az orosz egyházat 
ma erősen foglalkoztatja az igehirdetés, mivel ennek 
pontos, korszerű gyakorlásától sokat, mindent vár. 

Hasonló ébredezést tapasztalunk más keleti egy-
házaknál is. 

így a görög egyházban. Az «Echos d'Orient»-
ban1 olvassuk, hogy egy idő óta sokat hangoztatják 
az orthodox clerus reformjának szükségességét, mivel 
nem áll hivatása magaslatán, már pedig a modern 
idők nagy tudású papságot kivannak. 

V. Konstantin patriarcha bizottságot alakított 
erre vonatkozó új szabályok kidolgozására. 

Hadzsega Gyula dr. 

A pszichologizmus és logizmus. (i.> 
(Ismerettani tanulmány.) 

Az a kérdés, hogy mi az ismeret, szellemi létünk 
legmélyebb alapjaihoz vezet. Nemcsak azért, mert 
világképünknek s öntudatunknak bizonyos értelemben 
alapját teszi, mert, mint Szent Tamás mondja,2 ha 
értelem (vagyis megismerés) nem volna, «nullo modo 
ratio veritatis remaneret,» tehát a valóságban nyil-
vánuló igazság nem léteznék ; nemcsak, mert a tudat 
maga az ismeret-aktusoknak egy levezethetetlen kate-
góriája: hanem azért is, mert ezzel a kérdéssel indul 
meg a filozófiának, hogy úgy mondjuk, az öntudato-
sul ása. 

Az öntudat fogalma pszichológiai fogalom, s 
onnan vettük át állításunk megvilágítása érdekében. 
Öntudatnak nevezzük a tudatéletnek azon differen-
ciálódását, mikor a lelki átváltozásokat kisérő tapasz-
talás oly éles, hogy ezeket, mint megismerhető tár-
gyakat, magunk előtt szemléljük; s mi más az emberi 
szellem ismerettani fordulata, mint bizonyos differen-
ciálódás az ismeret mint eszköz s az ismeret, mint 
tárgy között? Az ismerés, mely eladdig csak eszköz-
ként szerepelt az «objektív valóság» megismerésére, 
a fejlődés egy fokán önmagára irányult, «reflexivvá» 
vált; s valamint az öntudat nem egyéb, mint a tudat 
reflexivitása, akként az ismerettan a megismerés 
munkájának öntudatossá fejlett foka. Az emberi gon-
dolkodásnak prefilozofikus s a filozófiának pre-
kritikus kora nélkülözi a gondolkodás ezen öntuda-
tosságát. E korok egybeesnek a «tudatkorszakkal», 
vagyis pl. a görög filozofia azon fejlődési fokával, 
melynek fő jellemző vonása, mint Rehmke mondja,3 

1 Pome premier (Octobr. 1897— oct. 1898.). 
2 De Vérit. q. 1. a. 1. V. ö. Szent Ágoston mondását: 

Omnia eognoscimus in veritate incommutabili rationum aeter-
narum S. Th. 1. q. 84. a. 5 ; és Lubrich, Természetbölcselet IV. 
(Budapest, 1893) 7. 

3 Rehmke : Unsere Gewissheil von der Aussçnwelt,3 

(1894.) G k. 

«a zavartalan kifelé tekintés» volt. Az antik bölcse-
letben nem volt még ismerettan ekkor, csak intuíció. 
Nemsokára fellépett azonban a differenciálódás kora, 
mely az emberi gondolkodás nagy válságait hordozta 
méhében. Talán a legnagyobb válságokat, melyek a 
gondolkodás történetében csak lejátszódhatnak, mert 
az ismeretkritikával az értelem saját alapjait kezdte 
bolygatni s mert másrészt e válságokból az ismerő 
emberi ész csak önmaga által emelkedhetett ki. Ezért 
mondottuk, hogy az ismeret lényegének kérdése 
emberi létünk legmélyebb alapjaihoz vezet. 

Az ismeret meghatározása tehát rendkívül mélyen-
járó kérdés és hozzá még definitív jellegű: előre 
meghatározza az e fogalmon épülő rendszerek teljes 
szintézisét; általános felfogás szerint minden meta-
fizika, sőt minden részlettudomány ismeretelméleti 
alapokon épül fél. Végül: az ismeret különböző irányú 
felfogása egyszersmind a legsúlyosabb filozofiai pro-
bléma tárgyában is dönt: abban, hogy mi az igazság? 
Mert világos, hogy az ismeret csak akkor az, ha igaz 
s a hamis ismeret nem valódi ismeret.1 Megérthető 
tehát, miért foly annyi küzdelem az ismeret helyes 
meghatározása érdekében s miért merülnek fél e 
fogalom filozofiai vizsgálatában elemek, melyek már 
nem tisztán tudományos jellegűek, hanem oly indíté-
kokból származnak, melyeket legjobban affektív logi-
kának lehetne elnevezni. 

Az ismeret-probléma megoldási kísérleteit a 
jelenben két jelentős szempont uralja: a pszicho-
logizmus és a logizmus szempontja. Mindkét rend-
szer (mert rendszerré fejlettek e szempontok) törté-
neti múltra tekint vissza s a maga módszerével akarja 
az ismeret-kérdést megoldani. Módszert mondottunk, 
aminthogy a jelzett két álláspont csakugyan mód-
szer, s tárgyunkra nem érdektelen, amit Siegwart 
mond,2 hogy a logikának (az ismerettant beleértve) 
legfőbb feladata, «die ihr eigentliches Wesen aus-
macht, Kunstlehre (Methodenlehre) zu sein»: ezen 
az állásponton ugyanis az ismeret-kérdés megoldása 
az egész logikának s ismerettannak megoldásává 
szélesül. Vizsgáljuk tehát mind a két szempontból, 
mi az ismeret? 

A pszichologizmus és logizmus vizsgálatára nézve 
is fontos annak a többé-kevésbbé öntudatos szellemi 
folyamatnak ismerete, mely az emberi gondolkodás 
egész területét behálózza, s abban áll, hogy mecha-
nikai kategóriákat átvisz más ismerés-területek vizs-
gálatára. Fontos ez azért, mert az ismeret problé-

1 Ariszt. Met. III. 7. és IV. 27, mely helyhez Caietanus a 
köv. megjegyzést fűzi : Arist, definivit verum et falsum per 
enuntiabile . . . ut ostendatur verum proprie in huius com-
positione tantum inveniri lit verum exercile. Sum. Theol. 1 
q. 16. a. 2. V. ö. Mercier, Criteriol. gén.5 (1906) 25. Messer, Eint, 
in die Erkenntnistheorie (Leipzig, 1909.) 2. — Gegser szerint: 
a gondolkodás (Denken) eszköz a cél : az ismeret (Erkennen) 
elérésére. Gründe der Log. 413. 

2 Siegwart. Logik I.3 (1904) 10. V. ö. Geyser, Gründl, der 
Log. u. Erkenntnistheorie (Münster, 1909.) 5. 
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máját is ilyen módszertani kölcsönzéssel igyekezett 
megközelíteni századok munkája. A természetes 
fizikai rend törvénye az, hogy valamit akkor isme-
rünk teljesen, lia eredetét ismerjük. Nem tekintve 
most ezen módszertani kölcsönzés lehetőségét, jogo-
sultságát és határait,1 csak megállapítani kívánjuk 
azt, hogy az ismeret vizsgálatában is megtaláljuk az 
eredet törvényének alkalmazását. Itt is a megismerés o 
jelenségeinek eredete volt az, melynek megállapítása 
a nagyobb belátásra törő elmék előtt a megoldás 
első lehetősége gyanánt tűnt fel. Annál is inkább, 
mert a fizikai világszemlélet térben és időben lefolyó 
jelenségekkel foglalkozik és az ismereti folyamatok 
is e két kategóriába tartoznak, vagy legalább az 
egyikbe (az idő kategóriájába). Az a körülmény tehát, 
hogy az ismeret-fogalom magyarázásában a filozófia 
az ismeret eredetéből indult ki, az ismeret-folyama-
tok időbeliségén (és térbeliségén) s ezzel kapcsolato-
san a mechanikai kategóriák alkalmazásán alapszik. 

Ujabb kategória volt az okság szempontjának 
érvényesülése, mely tulajdonképen az eredet magya-
rázatnak gyökerét teszi. A naiv és tudományos gon-
dolkodás szerint egyaránt a dolgok nemcsak egymás 
mellé, és egymás után sorakoznak, hanem egymásból 
is folynak; azaz okviszonyban tűnnek fel. Az okság 
törvénye pedig, ha a létezésnek általános törvényei 
szerint nem is,2 de a jelen természeti rendben az 
időszerűséget magában foglalja; az ok időben is 
előbb van okozatánál. így érthető, hogy a lelki tények 
elemzésében az időbeliség és okság összekapcsolódtak, 
hogy az eredetet magyarázzák. S ez tárgyunkra rend-
kívül fontos. Látni fogjuk ugyanis, hogy épen az isme-
résnek okozati megalapozásában rejlik a pszichologiz-
mus és logizmus szempontjának különbsége. Az ismeret 
meghatározására már eleve döntőleg fog hatni, ha 
az okot pszichikai vagy tisztán logikai területen 
keressük. Mert az ismeretnek is származnia kell 
valahonnan ; és az ismeret okának az okozattal, míg 
külön nem váltak, azonosságban kellett állania, sőt 
e viszony még akkor is érvényesül secundum quid, 
mikor elváltán tűnik elénk a két jelenség. Szent 
Tamás ezt így fejezi ki : Omne ágens est natum agere 
simile sibí:3 minden ok csak magához hasonlót hoz 
létre és: Modus operandi uniuscuiusquerei sequitur 
modum essendi ipsius.4 

Az ismeretnek ezen okozati eredetét a pszicho-
logizmus tisztán abból a szempontból fogta fel, hogy 
a megismerés tényei nem egyebek, mint a tudatélet 
mozzanatai; lelki történések csak épúgy, mint az 
érzelmi és akarati világ jelenségei. Az ismeretvilág, 

1 L. erre von. Zubriczky, Régi és új utak a liitvédelem-
ben (1906.) I. 

2 Causa natura sattem prior est re eífecta. Boedder, 
Theol. naturalis.2 (1900) 34. 1. V. ö. Werdenich, Természet-
bölcselet, I. (1910.) 6 §. 

3 S. Thomas, De potentia I. a. 3. c. 
i Sum. Theol. 1. q. 89. a. I .e. 

időbeli s kauzális jellegét tekintve ugyanazon kate-
góriába tartozik, mint az érzelmi- s akaratvilág; 
mindezek a pszichológia körét teszik ki s a pszicho-
lógia vizsgálási módja csak egy lehet. Általában, 
(s ez a pszichologizmus apriorikus álláspontja) min-
den tudomány föltételezi az ismerő szellemet, lelket 
s pszichét s következőleg a pszichológiát; a tudat 
nem a mindenség egy futó mozzanata, hanem min-
den tudomány első alapja, sőt konstitutiv alapja és 
forrása. Következőleg a logikai törvények tisztán 
tudattörvények s érvényességük tisztán tudatállapo-
tainkból következik ; az igazság nem abban a viszony-
ban keresendő, mely a tárgy és az alany közölt 
fönnáll, hanem tisztán az alany infraszubjektiv törvé-
nyeiben (formális Logika). Ezen logikai törvények 
apriori érvénye a pszichologizmusban egybeesik azok 
velünkszületett jellegével, ami természetes kapcsolat-
ban áll ismereteink relativitásával (antropologizmus,1 

agnoszticizmus.) A pszichologista lehet akár az empi-
rizmus (tapasztalatelviség), akár az apriorizmus híve, 
lehet érzékelvi (szenzualista) és észelvi (racionalista) 
egyaránt, egy azonban bizonyos s ez az, hogy a 
pszichologizmus természeténél fogva vallja az elvet, 
hogy valamint a lélektan empírián épülő tudomány, 
akként az ismerettan módszere is csak empirikus 
lehet ; s innen van a pszichologizmus közelebbi kap-
csolata az érzékelvi és impresszionista irányzatokkal. 

A pszichologizmus elméletének megértésére fog 
szolgálni eme rendszerek történeti áttekintése. Már 
Protagoras és a görög szofisztika vallotta az antro-
pologizmus alapvető tételét, minden ismeretünk 
viszonylagosságát (rctmwv p-cpov àvftpwTtoç). A skolasz-
tikus ismerettanban nem élesedett ki a két szempont 
különbsége; az újkori vizsgálódók közül pedig Locke 
az első, ki a logikát a pszichológiára alapítja2 s e 
tekintetben Bacon tapasztalatelvisége volt úttörő. 
Hume impresszionizmusában a lélektani rendszer 
tetőfokára jutott. Berkeley anyagtalansága pedig 
szintén semmi egyéb, «mint az empirista és szen-
zualista gondolkodásmódnak végletesen következetes 
kifejtése».3 Beneke,4 Horwicz (Analyse des Denkens, 
Grundlinien der Erkenntnistheorie 1875) Fries (Neue 
Kritik der Vernunft. 1807.) tovább fejlesztik az ismeret 
pszichológiai megalapozását. Fries azonban, bár a 
formális logika ellen nyilatkozott,5 az apriori érvényét 
fenntartani igyekezett. Mach és Avenarius a gondol-
kodás pozitív ökonómiájából magyarázzák fogalmaink 
logikai érvényét0 s ebben Spencer élettani fejlődés-

1 E műszót Geyser használja kiváló szeretettel. 
2 Locke s az egész «impresszionista» logika rendszerén 

erős kritikát gyakorol Palúyyi, Az ismerettan alapvetése (1904.) 
26-32, 36—44 stb. 

3 Palágyi, Ism. alapv. 83. 
* Schmid, Erkenntnislehre I. (Freiburg, 1890.) 292 kk. 
5 Pauler Ákos, Az ismeretelméleti kategóriák problémája 

(1904) 14. 
« Eisler, Einführung in die Erkenntnisth. (1907.) 90. k. 

Messer, Einl. in die Erkenntnisth. (1909.) 12 k. 
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elméletét követik. Ziehen a pszichológiai állásponttól | 
reméli a dualisztikus ismerettan megdöntését.'Schopen- | 
hauer,2 mondhatnók, a XIX. század Berkeley-je e 
szempontból. Stumpf (Psychologie u. Erkenntnis-
theorie 1891.) és Hey mans3 (Die Gesetze u. Elemente 
des wissensch. Denkens. 19U5.) új elméletei mellett 
Brentano csinált iskolát (Psychol, u. empir. Stand-
punkt I Lpz. 1874. §§. 3, 6, 7) ; követői Marty4 és Berg-
man,5 ki szerint az érzéki észrevétel már thetikus 
Ítélet. Végleges álláspontot képvisel Wenzig, ki sze-
rint az egész fdozofia nem egyéb, mint tudattartal-
munk empirikus analízise.6 A pszichologista bölcselők 
egész táborából néhány nevet fogunk még megemlíteni : 
Cornelius, Jerusalem, Fouillée, (v. ö. induktiv meta-
fizikáját) Gomperz, Rosmini, Külpe, Hötfding stb. 
Cornelius voltakép az ökonomikus pozitivizmushoz 
áll közel s Einleitungjában7 a logikai axiómák végső 
alapját «pszichikai mechanizmusunkban» leli fel. 
Jerusalem (Der krit. Idealismus u. die reine Logik 
1905.) és Fouillée (L'évolutionisme des idées-forces 
1890., La psychologie des idées forces 1893.) pedig 
útat készítettek az ismeret biologiai felfogásában 
azon irány felé, mely a pragmatizmusban érte el 
teljes kifejlését s mely pl. az igazság fogalmát 
kizárólag értés-elvnek fogja fel (dinamikus kategória) 
s az egész világszemlélet alapját az akaratfolyamat 
terére helyezi át (voluntarizmus). 

A pszichologizmusban tehát egy sokszorosan 
összetett világnézet alapját pillanthatjuk meg.8 

Várkonyi Hildebrand. 

A föld és az élet történetéről. <n.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Bergson, a legmodernebb íilozofus, kitilt gon-
dolatban a világ párkányzatára, nézte az in statu 
nascendi állapotban eliramló valóságokat s konsta-
tálta, hogy a világ van, de nincs. Kitartással kutatott, 
nem azért, hogy a kész fogalmakkal, mint valami 
hálóval megfoghasson valamit a tovarohanó világ-

1 Klimke, Der Monismus (1911) 378. 
s Sclunid, Erk. I. 167. k. 
3 «Die tatsächlich gegebene Organisation des mensch-

lichen Denkens findet in demselben ihren allgemeinen und 
erschöpfenden Ausdruck.» I. m. 64. 1. 

4 Ueber subjektlose Sätze. Viertelsjschr. f. wiss. Phil. 
(1884) 171. 

5 Unters, z. Probl. d. Evidenz d. inn. Wahrnehmung 
(1908) 7. 1. 

6 Weltanschauungen der Gegenwart (1907) 51. 
7 Einl. in die Philos. (1903) 289. 
8 A kérdés irodalma rendkívül kiterjedt, épúgy, mint az 

ismerettané általában. Főbb források : Heim, Psychologismus 
oder Antipsychologismus ? (1902.) Messer, Einführung in die 
Erkenntnistheorie (1909.) 7—39 11; Ewald, Kants Methodologie 
etc. (1906.) 28. kk ; Kants krit. Idealismus (1908.) 7—15. 11 ; 
Eisler, Einführung (1907.) § 2 ; Elsenhaus, Fries u. Kant (1906.) ; 
Cornelius, Einführung 53. kk ; Schmid, Erkenntnislehre I (1890) 
11—19; Geyser, Grundlagen der Log. u. Erk. (1909.) 95. k ; 

ból, hanem azért, hogy a valóságot intuícióvá 
f . ragadja meg. És midőn egy izben sikerült meg-

ragadnia, mondá : 
— Ne felejtsük el, hogy az értelem rendes 

munkája nagyon távol van attól, hogy «érdektelen 
munka» legyen. Általában nem arra törekszünk, 
hogy megismerjük a megismerést, hanem arra, hogy 
megismerjük azért, hogy pártállást foglalhassunk, 
hogy ebből hasznot húzzunk, szóval, hogy valamely 
érdeket kielégítsünk.1 

Bergsonnak saját filozófiájára is alkalmazható 
eme nyilatkozata nagyon ráillik az ember állati 
eredését védő spekulációkra; ráillik Walther termé-
szettudományos nézeteire is Ezt az impressziót 
nyertem akkor is, midőn «A föld és az élet törté-
nete» cimű könyvének 569-ik lapján olvastam : 
«Linné a «Sistema naturae» c. müvében a fajok 
fölsorolását így kezdte: «1. Homo. Nosce te ipsum! — 
2. Simia». 

Walther mindjárt hozzáfűzi a kommentárt : 
«Linné a legnagyobb rendszerező, tehát már 176 
évvel ezelőtt utalt az ember és a majom közötti 
szoros rokonságra és azzal a jellemző toldással: 
«Ember ismerd meg önmagadat!» talán már akkor 
tiltakozni akart az ellen, hogy megkíséreljék az 
embert állati rokonságától elválasztani. Az embert 
lelki és szellemi sajátságaink teljes tekintetbevéte-
lével is, testi jellemvonásai alapján az állati törzsfa 
tagjának kell tekintenünk». 

Mert szerinte «kell tekintenünk», azért a tárgyi-
lagosság mellőzésével, tények elhallgatásával, el-
nagyításával «kell» védenie álláspontját, különben 
még látszólagosan sem sikerül beigazolnia fölállított 
tételét.2 Igazságtalanul tünteti föl Walther darwinista 
vagy haeckelianus előfutárnak Linnét. Linné iratai-
ban nem fordul elő hitet sértő darwinista túlzás, 
hanem igenis van bennük sok theisztikus gondolat. 
«Én átvonultában láttam az Istent, mint Mózes — 
így ír Linné — láttam őt s bámulat és csodálattól 

171 K, 247 K, 273—283 stb ; Siebert, Gesch. d. neuer, deutschen 
Philos, seit Hegel.2 (1905) 442—475; Palágyi, Die Logik auf 
dem Scheidewege (1903.) Az ismerettan alapvetése (1904) 81 k ; 
stb ; Der Streit der Psychologisten u. Formalisten in d. mo-
dernen Logik (1902.) ; Pauler Á. Az ismeretelméleti kategó-
riák problémája (1904.) 6—16; Gajdács Gy. A pszichol. és 
megismeréstan közti különbségről (1909); Pesch, Inst. log. 
I. (1888.) 104. kk ; Gutberiet, Log. u. Erkenntnisth.4 (1909.); 
Mercier, Criteriol. gén.s (1906.) 15. kk ; Logique^ (1909.) 64. 
iegyz. ; stb. stb. 

1 Bergson : Bevezetés a metafizikába, 20. 1. 
2 Az efféle eljárást tiltja a ker. erkölcstan, de meg-

engedi a szabadgondolkodók laikus morálja. A «Szabad-
gondolat» legutóbbi számában ez áll : «Az egyházi férfiak 
védik a maguk vallási tanaikat, ki ahogy tud j a : egyik durva 
félrevezetéssel, másik misztikus zavarossággal. Rendben van, 
az önvédelem fair vagy nem fair eszközein nincs mit bosz-
szankodni vagy fölháborodni, csak minden esetben tudnunk 
kell, mi a teendőnk velük szemben». (215. 1. Darwinisták és 
antidarwinisták.) 
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lesújtva elnémultam. Én lépteiből néhány nyomot 
tudtam fölfedezni a teremtés műveiben, melyek 
legkisebbjeiben, még azokban is, melyek semminek 
látszanak: mily erő, bölcseség, mily kimagyaráz-
hatatlan tökély van». 

De tekintsük közelebbről az ember állati le-
származásának főbb bizonyítékait Walther állításai-
val kapcsolatban. 

Megemlíteni érdemes, hogy Walther könyvében 
a történelem előtti emberről szóló, tehát a legfonto-
sabb problémát tárgyaló fejezet — véleményem 
szerint — a legfelületesebb fejezet s nagy elfogult-
ságról tanúskodik. 

Walther leírja az ember családfáját Haeckel-féle 
fantáziával. 

A kréta-időszak végén — meséli Walther — 
olt találjuk a főemlősök legrégibb, eocénkori őseit 
is; hazájuk az Atlantisz lehetett. Eme ősök négy-
lábú, földönjáró, kistermetű állatok voltak, test-
alkatuk s életmódjuk alapján nem nevezhetők fő-
emlősöknek. (!) A miocén korban következett be az 
a szakadás, mely a tulajdonképeni majmokat a fő-
emlősök törzsének később az ember fejlődéséhez 
vezető ágától elkülönítette. A főemlősök legfontosabb 
haladása (!) volt, hogy a négylábúak mellső lábaik-
kal fölemelkedtek, fákon mászkáltak, sőt járás alkal-
mával testük felső részét s fejüket egyenesen (!) 
tartották.. . 

Az emberszabású majmok fogait s egyéb csont-
maradványait sok helyen megtalálták, «joggal mond-
hatjuk tehát, hogy a történelemelőtti kor emberének 
palaeontológiai adatai az eocéntől a pliocénkorig 
az ősök szakadatlan sorozatát tárják elénk s ez a 
fejlődés Euráziában ment végbe. De ha ezeket a 
majomszerű ősöket a jelenkor alacsonyabb és maga-
sabbrendű emberfajtáival hasonlítjuk össze ( - tessék 
figyelni; szó szerint idézek! —), még egy jelleg 
hiányzik, mely az emberré levésre jellemző. Kétség-
kívül csakis a nagyobb fokú értelem és a műveltség 
tették az emberszabású majmot emberré». (573. 1.) 

Ha Walther könyvében sok ilyen s hasonló 
naiv és megdöbbentően felületes kijelentés volna, 
akkor nem lenne érdemes könyvével tudományos 
szempontból foglalkozni. A «Népszava», meg néha 
a «Szabadgondolat» természettudósai szoktak az 
imént idézett érveléssel élni. 

Épen azt szeretnők tudni, hogy az értelmet és 
a műveltséget honnét szerezték az eocénkori, «patás-
hoz hasonló kis ősmajmok» utódai, az emberré 
levésre készülő majmok. Léteztek-e ilyenek valaha ? ! 

«Az emberszabású majom és az ember közötti 
ellentétet — írja W. — tehát nemcsak anatómiai 
jellegekre alapíthatjuk. Az anatómiai jellegeknél 
fontosabb, hogy nemünk őseinek zárt sorozatában (!!) 
a geologiailag könnyen fölismerhető és kétségtelen 
jeleken a legrégibb ember magasabb értelmiségét 
és társadalmi szokásait föltaláljuk». (574.) 

Mielőtt a «zárt sorozatot» vizsgálnók, jónak 
véljük megemlíteni az anatómiai jellegekre vonat-
kozó véleményt. 

Meggyőződésem, hogy az emberi test szervezete, 
csontváza, izom-, ideg- s véredényrendszere, szóval 
anatómiai szerkezete nem különbözik oly annyira a 
főemlősök szervezetétől, anatómiai jellegétől, hogy 
ez alapon nem volna szabad, hogy tudománytalan 
eljárás volna: az emberi testet az evolucio láncola-
tának utolsó szeméül tekinteni. 

Ezzel azonban nem akarom azt mondani, hogy 
az anatómiai különbségeket nem érdemes figyelembe 
venni, sőt érdemesnek, szükségesnek vélem foglal-
kozni azokkal már csak azért is, mert a modern 
anthropologia az anatómiára helyezte a súlypontot 
s nagyon értékes eredményeivel új megvilágításba 
helyezte az ember származásának problémáját, a 
haeckelianisták magyarázatát pedig megbuktatta. 
Később lesz erről szó. 

Lássuk most «őseink zárt sorozatát». Már itt 
megjegyezhetjük, hogy e sorozat csak oly értelemben 
nevezhető zártnak, amennyiben az ősök az ismeret-
lenség homályába vannak elzárva. Az ismert sorozat 
azonban nagyon hézagos. 

Walther megemlíti a neandervölgyi ősembert, 
a spy-i, spitz-i, krapinai leleteken át az újabb fosszil 
maradványokat. Elég furcsa, hogy aki oly jól ismeri 
az idevágó szakirodalmat, mint Walther, az oly felü-
letesen s elfogultan ír a nagyközönségnek. 

Walther megtévesztésre alkalmas téves állítá-
saival szemben csak a szaktudósok legújabb mun-
káira hivatkozunk, hogy ne kelljen közismert tényekre 
hivatkozva ismétléssel foglalkoznunk. Melyek azok 
az ismert anthropomorph fosszil maradványok, 
melyekre hivatkozva «joggal mondhatjuk, hogy az 
«ősök szakadatlan sorozatát» tárják elénk ? 

Branca szerint az eddig ismert emberszabású 
majmok ásatag maradványait hat csoportba osztjuk. 
I. Csak egyes fogak maradványából ismerünk négy-
féle anthropomorphot : a) Neopithecus Brancoi Abel 
= Anthropodus Schlosser; ß) Dryopitliecus Darwini 
Abel ; y) Gryphopithecus Suessi Abel ; S) Anthropodus 
de Laponge. II. Egyetlen felső állkapocs s a benne levő 
fogmaradványokból ismeretes csak a Palaeopithecus 
sivalensis Lydekker = Troglodytes Schlosser. III. Egy 
femur-csontmaradvány révén ismerünk egy félét: 
Pliohylobatus rhenanus Dubois. IV. Egy fogakkal biró 
alsó állkapocsból ismerjük a Propliopithecus Schlos-
ser-féle emberszabású majmot. V. Több felső- és 
alsó állkapocs meg néhány szabadon álló fog révén 
kétféle anthropomorph ismeretes: a) Bryopithecus 
Fontani Lartet (ennek simpanséhoz hasonló humerus 
csontja is fenmai-adt); ß) Pliopithecus antiquus Ger-
vais. VI. Egy femur-, néhány fog és egy koponya-
fedőcsontból ismerjük a Pithecanthropus erectus 
Dubois jávai «majomembert». 

Önként értődik, hogy a filozófusnak szaktekin-
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télyekre kell hivatkoznia, midőn paleontologiai és 
anthropologiai tényekről van szó, mint jelen eset-
ben is. 

Mindenekelőtt Braneának legújabb könyvére való 
hivatkozást vélem helyénvalónak. Branca a berlini 
egyetemen a földtan és őslénytan tanára. Elfogult-
ságról nem vádolhatja őt, aki 1910-ben megjelent 
«Der Stand unsererKenntnisse vomfossilenMenschen» 
c. a szakkérdésekben szembetűnően tárgyilagos művét 
áttanulmányozza. Az a Branca, ki erélyesen tilta-
kozik az ellen, hogy a hitvédők félreértésekre alkal-
mat adó módon idézve az ő véleményét: komprom-
mittálják szaktekintélyét. Branca irja emiitett művé-
ben az ősök zárt sorozatára vonatkozólag: «Wer 
diese Armseligkeit der bisher bekannten Reste der 
fossilen Anthropomorphen überschaut, wird selbst 
wenn er Laie ist, ohne weiteres die Überzeugung 
gewinnen, dass gar keine Bede davon sein kann, 
dass sie uns den Beweis „zusammenhängender 
Ahnenkette" des Menschen liefern». (64.) 

Branca elhibázottnak mondja azt az eljárást, 
hogy minden antliropomorph fosszil maradványt 
erőszakkal besorozzuk az ember ősei sorába. Hiszen 
valamely fán lehet sok oldalág, de csak egyetlen 
törzse van. Fennáll a lehetőség, hogy mi találunk 
ásatag oldalágakat anélkül, hogy a törzsnek egyetlen 
darabja esnék kezünk ügyébe. (74.) 

A jávai majomemberről — Branca szerint — 
eddig nem sikerült meghatározni, hog)' a Pithecan-
thropus maradványai majom vagy ember csontjai-e. 
Branca nem hiszi, hogy az ember Istennek közvet-
len teremtménye, szükségképen voltak tehát ősei, de 
azok eddig ismeretlenek. Tarthatatlannak minősíti 
azok okoskodását, kik egyetlen állkapocsleletre hivat-
kozva rekonstruálják az egész lényt, sőt annak élet-
körülményeit. «Allein aus einem bezahnten Unter-
kiefer einen so gewaltig folgenschweren Schluss 
ziehen zu wollen, würde mir als nicht genügend 
begründet erscheinen. Das ist dann mehr Sache der 
Phantasie.» (64.) 

Az ismert ősember-maradványok pedig kétség-
telenül értelmes lények csontjai. Hiszen a legújabb 
Moustier-i leletet is oly helyzetben találták, melyről 
joggal lehetett következtetni, hogy szertartásszerűen 
lett eltemetve. A diluviumi ősember koponyatypu-
sára vonatkozólag megjegyzi Branca: «Wir sehen 
also, dass sich eine ganze Anzahl von Schwierig-
keiten ergibt, gegenüber der Annahme, dass in dilu-
vialer Zeit in Europa der höhere Schädeltypus sich 
aus dem niedern entwickelt habe». (50.) Kelet-Ausz-
tráliának jelenlegi természetnépeinél találhatni olyan 
koponyatipust, mely nem kevésbbé «állati jellegű», 
mint a Homo mousteriensis koponyája, illetve a 
neandervölgyi koponyatipus általában. A laikus is 
meggyőződhetik erről, ha az ausztráliai és a neander-
völgyi koponyának képét összehasonlítja. Sőt nem is 

ell ausztráliai typust keresnünk. Találóan mondotta 

Wasmann az innsbrucki értekezésen két év előtt: 
«Es laufen ja heute noch Menschen mit Neandertal-
schädeln herum». Hajós Szaniszló. 

I n n s b r u c k . A «Canisianum» fölszentelése. Tigyhi 
M. hó 11-én szentelte fel Altenweisel brixeni herceg- y Hág. 

püspök, több püspök jelenlétében, kik az intézetnek Lr($njt 
növendékei voltak, az új theologiai konviktus, a «Cani-
sianum» templomának főoltárát. A mellékoltárokat a volt 
növendékekből lett püspökök szentelték fel. A templom-
szenteléssel az intézet megáldását is kapcsolatba hozták. 
Az új konviktus igazi monumentális épület. A hely 
igen szerencsésen volt megválasztva. Távol a város zajá-
tól és porától, Innsbruck szép villanegyedét választották 
ki az ügy intézői céljukra. Az intézet nagy kertje a 
Ferdinand-fasorral határos, az Inn partján. Az ezidei 
téli félévben 280 hittudományi hallgató nyert az új 
konviktusban elhelyezést. 

Építeni új konviktust elkerülhetetlenül szükség 
volt. S az építkezés kitűnően sikerült. Az új épület gaz-
dag tagozatban épült. Három szárnya van, mély és 
magas földszinttel és három emelettel. A déli és a keleti 
szárny közt van a nagy és világos lépcsőház, amely 
fölé torony került. Ez a torony az egész épületnek 
koncentrikus összefüggést és összliangzást ad. A főbe-
járat az előcsarnokkal és balustradéval, mely hal osz-
lopon nyugszik, a déli szárnyon van, az örökimádás 
kolostorával szemben. Az előcsarnokból lépcsők vezet-
nek félre az étterembe, a társalgóterembe (Erholungs-
saal) ahol a modern igényeknek megfelelő szinpad áll, 
azután föl a templomba, amely a társalgóterem fölé 
került — és az épületszárnyak emeleteibe. Nyugatról 
és éjszakról szintén lépcsők vezetnek fel az emeletekbe. 
Valamennyi helyiség, mely a közösségnek van szentelve', 
koncentrikusan van beosztva. A pompás étterem fölött, 
melyet két nagy csillár világít meg, sík terrasse van. Ez 
a terrasse az ő oszlopaival, azután a csarnokok és a 
különféle lépcsőfeljárók a kert felől az egész épületnek 
meglepően impozáns és tetszetős szint adnak. A körül-
belül 100 méter hosszú déli homlokzat szintén változa-
tos tagozatot mutat. Keleti oldalon van a templom. 
Hozzá csatlakozik az épület közepe erkéllyel. Itt a hom-
lokzat lélső részének középső peremén van egy 34 
négyzetmétert elfoglaló mozaikkép. Canisius szent Pétert 
ábrázolja, amint a népnek a katekizmust magyarázza. 
A nyugati oldal, ahol kizárólag konviktori szobák van-
nak, egy előépi'delben végződik, csarnokokkal. A máso-
dik emelet ablakköz falain címereit láthatjuk itt azoknak 
az országoknak, melyekből rendesen szoktak növen-
dékeket küldeni a konviktusba: Ausztria-Magyarországé, 
Németországé (Porosz- és Bajorországé), Amerikáé, 
Angolországé, Olaszországé, Svájcé, Lengyelországé, 
Oroszországé, Albániáé stb. Az erkély fölött három 
címer látható : Ausztriáé, Tirolé, Innsbruckká — ahol 
az intézet fekszik. A nemzetköziség egyik jellemző 
vonása, characteristicuma ennek a konviktusnak. Másutt 
ezt — Rómán kívül — alig lehet feltalálni a világon. 
A nemzetközi érintkezésnek nagy nevelő értékét, értelmi 
és aszketikus tekintetben, bizonyára senki sem fogja 
lebecsülni. Katholikus papra nézve ez a tényező, épen 
korunkban, kiváló fontossággal bír. 
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A «Canisianum» egészben véve 300 növendéket 
fogadhat be magába. A számukra készült szobák egy-
szerűen, de igen célszerűen vannak berendezve s 
középponti fűtéssel ellátva. A világítást villamosság 
adja. Csaknem valamennyi szobából remek kilátás nyílik 
a hegyekre, Innsbruck környékére. A «Canisianum» 
építője, a J. t. Collegium, mindenekelőtt pedig a kon-
viktus fáradhatatlan kormányzója, Hofmann M. J. t. 
atya, igazán nagy müvet alkottak ebben az épületben 
és elévülhetetlen érdemeket szereztek maguknak — a 
kath. egyház nagy és nehéz egyik feladata: az alapos 
és sikeres papnevelés ügye körül. Vivant ! Vivant ! 
Vivant ! 

Természetes dolog s magától érthető, hogy ilyen 
nagy intézetet csak közadakozásból lehetett építeni, 
melyhez sok országból számtalan adakozó járult minden 
rangból és rendből. 

* 

Grenoble. «Délit de Catechisme.» Mi ez? Új neme 
a bűnnek, melyet katholikus pap akkor követ el, ha a 
katekizmus tanítása közben, akár iskolában, akár temp-
lomban, olyasvalamit tanít, ami a szabadkőművességnek 
nem tetszik, vagy az ő rágalmaikat, melyeket a kath. 
egyház ellen világgá bocsátanak, megcáfolja stb. Tehát 
a francia szabadkőművesség eszelte ki ezt a bűnt, hogy 
ennek a cimén elfojtsa Franciaországban a lelkiismeret 
szabadságát, lakatot téve a katholikus papság szájára, 
hogy ne merjen s ne tudjon érvényt szerezni a keresz-
tény igazságoknak. 

Ebben a bűnben marasztalta el a minap a grenob-
lei törvényszék abbé Carriert, grenoblei segédlelkészt 
(vicaire), mert kateketikai tanítása közben, a templom-
ban — mert állami iskolákból a vallás tanítása ki van 
tiltva •— cáfolni merte az állami tankönyvekben ter-
jesztett tévedéseket és ráfogásokat. A törvényszék a 
bátor fiatal papot 200 frank pénzbüntetésre, nem fizetés 
esetén pedig börtönre Ítélte. Carrier abbé nem fizetett, 
tehát az uralkodó szabadkőműves állami hatalom a köte-
lességét teljesítő, a lelkiismerete jogát követő papot, 
mint gonosztevőt poroszlókkal elfogatta és börtönre 
vetette, igazi gonosztevők közé. 

Ez az első eset, hogy a katekizmus tanítása miatt 
a francia állam katholikus papot börtönre vet. Nem 
csoda, lia Franciaországban ennek az esetnek hatása 
országszerte nagy hullámokat ver. Az «Univers»-ben az 
eset alkalmából a következő felhívás jelent meg: 

Olvasóinkhoz ! 
Távirat Grenobleból két szóval azt jelenti, hogy 

Carrier abbé urat elfogták. 
Ezt a rövid tudósítást kétségkívül észre sem fogja 

venni a nagyközönség. A küzdő katholikusoknak azon-
ban aggodalommal kell fogadni s jól meg kell gondolni 
a dolgot. 

Ez a brutális gonoszság a szabadkőművesek (des 
sectaires) merényleteinek egyik legvakmerőbbikét és 
elviselhetetlenebbikét jelzi, amely egyúttal fogásaiknak 
egyik leggyalázatosabb gaztette. 

Carrier abbé úr «délit de Catechisme» címén kerüli 
vád alá ; ő szabadságol vett magának, a vallástörténe-
lem némely pontjára vonatkozólag, szembe állítani a 
tiszta igazságot az egyháztól elitélt hivatalos kézikönyvek 
hazugságaival. 

A törvényszék 200 frank pénzbírsággal sújtotta őt. 
O vonakodott fizetni. Tehát börtönre vetették őt. 

Vegyétek figyelembe, hogy l't. Touchet és Henry 
püspök urak szintén nyíltan és bátran ugyanennek a 
«bün»-nek elkövetésére szánták el magukat. A kormány, 
nehogy a közvéleményt felzaklassa, úgy viselkedett, 
mintha semmit sem venne észre. Arra számított, hogy 
egy egyszerű káplánnak az elitélése sokkal csekélyebb 
körben fog visszhangot kelteni és segíteni fog minden 
baj nélkül megindítani ezt a gyűlöletes jogszolgáltatást. 

Ámde csalatkozott. 
Erélyes magatartása a lelkes papnak, aki inkább 

bebörtönöztette magát, minisem hogy elfogadja a jog-
talan pénzbírságot, kijátszotta a nyomorúságos számí-
tást. Ezzel az eljárással új bélyeget sütött a zsarnokság 
cselekedetére. Az eset kihivja a katholikusok figyelmét 
az ebben az irányban fenyegető veszedelemre. 

Kell, hogy a kalholikusok a maguk részéről elis-
merésüket nyilvánítsák Carrier abbé úrnak nagylelkű 
szilárdságáért, mellyel az egyház ügyének szabadságát 
védelmezte. Kell, hogy börtön viselésének üdvös hatása 
is növekedjék térben és időben egyaránt. 

Ne ringassuk magunkat csalódásokban ! Az üldö-
zések, melyeknek ez az eset nyitánya, a szabadkőműves 
egyházüldözésnek új, nem kevésbbé félelmes alakulását 
kezdik meg. Az iskoláinkra rázudílolt szűkkeblű és 
zaklató ellenőrzés után most már megtörni akarják a 
keresztény oktatást legutolsó menedékhelyén, a temp-
lomban is. Megfosztani akarnak bennünket a katekiz-
mus (apostoli) szabadságától. Szemben a rágalmazó 
állami tanítóval, ki a semlegesnek mondott iskolában 
rágalmazni fogja a vallást, a lelkipásztornak nem lesz 
joga magában a szentélyben sem védelmezni. 

Ezt a tűrhetetlen követelést mindjárt első jelent-
kezésekor, minden áron és módon vissza kell utasítani. 
Ez oknál fogva kezdeményezzük mi itt azt, hogy Carrier 
abbé úrnak, kit a papság köréből elsőnek börtönöztek 
be «délit de Catechisme» cimén, emléket adjunk, amely 
háláját s teltre való készségét a katholikusoknak együtte-
sen fejezze ki. 

Ez az emlék egy feszület leszen. 
Kérjük olvasóinkat, csatlakozzanak hozzánk, hogy 

ez a tanúbizonyság méltó legyen ahhoz a helyhez, amelyet 
kiemelni akar és a célhoz, melyet elérni szándékozunk. 

Legyen az aláírás széleskörű és bőséges. Nem fog-
nak azok kárba veszni. Ha a szükséges összeg együtt 
lesz, a fölösleget le fogjuk tenni a Katholikus Bizottság 
kezébe azzal a rendeltetéssel, hogy segítségére szolgáljon 
annak a papnak, akit legközelebb elsőnek fog a kormány 
Carrier abbé úr után igazságtalanságával zaklatni. 

Az «Univers» 20 frankot ír alá. A lap igazgatója 10 
frankot ad hozzá. 

A szerkesztők 20 frankot adnak. 
(Aláírva) Veuillot Ferenc. 

* 

A tanulság az egészből röviden mindenütt a föld-
kerekségen az, hogy a szabadkőművesség ellen nem 
szabad halogatni vagy lanyhán venni az erélyes véde-
kezést, mert «principiis obsta ! Sero medicina para-
tar, cum mala per longas invaluere moras». Jaj abban 
az országban a vallási békének, amelynek nyakára 
sikerült ülnie a szabadkőművességnek! 
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D r e z d a . Kultiirharc a német egyetemeken. A német 
egyetemi professzorok hajszája a katholikus hittudo-
mányi karok ellen, amely minap a müncheni egyetemi 
rektorválasztáskor oly feltűnő módon nyilvánult, a 
német szellem eljárásának megfelelően rendszerré kezd 
válni s állandó szervezetet akar magának teremteni. így 
mutatkozott be ez az antikatholikus mozgalom az ember-
tani világkiállítással kapcsolatosan Drezdában tartott 
főiskolai tanárgyülésen, ahol a német egyetemi professzor 
urak formaszerint megüzenték az irtóháborút a katholikus 
egyháznak, az ő tudománnyal foglalkozó engedelmes 
fiainak és különösen a tudomány-egyetemeken működő 
katholikus hittudományi karoknak. A lapokban napvi-
lágot látott jelentések szerint a vita a modernista-eskü 
körül forgott s azt az egyház ellenségei oly hévvel 
iniciálták és folytatták, hogy az minden más tárgyat 
háttérbe szorított. Napirendre egy bizottság jelentése 
került, abból a célból, hogy a tudósok nagygyűlése azt 
magáévá tegye. A tübingai egyetem tudós képviselői 
nem voltak a bizottság jelentésével, illetve javaslatával 
megelégedve. Ők tovább akartak már most a kath. 
egyház és a kath. hittudományi karok elleni harcban 
menni. Azt indítványozták, hogy «a modernista-esküvel 
terhelt katholikus tudósok a német főiskolák tanári 
székeiből kizárassanak». 

Götz professzor Tiibingából vállalkozott az új indít-
vány megokolására. Az ö meggyőződése az, hogy a 
bizottság nyilatkozata a közvélem én y előtt csekély súly-
lyal fog a latba esni. Oly tudósok, kik a modernista-
esküt letették, nem nagy súlyt fognak helyezni arra, 
hogy tagjai legyenek-e egyesületünknek vagy se. «Nekünk, 
már csak a mi katholikus tudósainkra való tekintetből 
kötelességünk — tovább menni. Katholikus kollégáinkat 
az eskü terhe súlyosan nyomja. Nekünk támogatnunk 
kell őket azáltal, hogy úgy viselkedünk, mint a bádeni 
kormány, amely oly hittudósokat, kik azt az esküt 
letették, egyelőre nem fogja alkalmazni. Német egye-
temeken valamennyi katholikus hittudós azt a reményt 
táplálja, hogy cz az eskü legalább is a legközelebbi 
pápa alatt meg fog szűnni. Ha mi azt követeljük, hogy 
elvből tanárrá senki ne jelöltessék, aki az új esküt 
letette, akkor ez által állandó kényszerhelyzet áll be a 
kúriánál és a kormányoknál és így remélni lehet, hogy 
az eskü feledésbe fog menni. Katholikus egyetemi taná-
rok is ezen a véleményen vannak». (Sic.) 

Hoche professzor bádeni Freiburgból így nyi-
latkozott : A bádeni kormány eddig felesküdt antimo-
dernistát tanszékre nem hivott meg s ő ehhez az elvhez 
a jövőben is ragaszkodni kiván. A porosz kormány állí-
tólag nagyon csodálkozott a badeni kormány magatar-
tása fölött. (Halljuk! Halljuk!) Baden maga keresztül 
nem törhet. Annak a benyomásnak hatása alatt vagyok, 
hogy a kormányok azt remélik, hogy idővel a profesz-
szorok ellenállása megtörik s a jövőben antimodernis-
tákat szó nélkül lehel a tanártestületekbe beállítani. 
Nekünk azonban kötelességünk a mi akadémiai becsü-
letünk vértjét (unseren akademischen Ehrenschild) tisz-
tántartani. Nekünk itt engedményeket nem szabad 
tennünk, hacsak akadémiai kötelességünktől eltérni 
nem akarunk. Minden lehető úton-módon arra az állás-
pontra kell egyetemünket állítani, hogy antimodernis-
tának német egyetemen nincs mit keresnie. 

Binding lipcsei professzor azt óhajtja, hogy a tübin-
gai indítványhoz kiegészítésül a következő toldalék csa-
toltassék : «Oly tudósok meghívásánál, kik a modernista-
esküt letették, a «Deutscher Hochschullehrertag» tagjai 
minden közreműködéstől tartózkodjanak». Továbbá 
hangsúlyozta azt, hogy szerinte a kormányok, melyek 
ezt a botrányt elkövették, nagy hibát követtek el. 

Ezután a tübingai indítványt, részint taktikai, részint 
alaki tekintetben, többen megtámadták. Brentano pro-
fesszor Münchenből védelmére kelt az indítványnak. 
Az mondatott, úgymond, hogy a német egyetemi tanári 
nagygyűlés (Hochschullehrertag) csak kisebbség. Mi, 
mikor arról van szó, hogy a tudomány szabadságát 
fenntartsuk, nem vagyunk kisebbség. Néhány porosz 
tudomány-kartól eltekintve, a német egyetemi tanárok 
körében csak egy vélemény van : az, hogy a modernista-
esküvel szemben kifejteit ellenállás az az alapelv, amely-
lyel állunk, vagy bukunk. Mi kimondhatjuk azt, hogy 
itt mi most valamennyi német egyetemi tanár meggyő-
ződését képviseljük, a theologusokét kivéve. Szántszán-
dékkal nem szorítkozom most csupán a katholikus 
theologusok körére. Ezek nem egyedül tartoznak a 
rühös juhok közé. (Mekkora professzori műveltség !) 
Emlékezzetek a berlini esetre, amelyben protestáns theo-
logusok is szerepelnek. Tartanunk kell a modernista-
eskü protestáns kiegészítésétől, amely ki fogja mondani, 
hogy csak szobatisztaságú (Stubenreine) egyének jut-
hatnak tanszékre. Ez azonban nem csupán theologiai 
tanszékekre szorítkozhatik, mert lehet ám más tanszé-
keket is nem tudományos szempontokból betölteni. 
Egy formulát kell találni, amely mindenkit méltatlannak 
jeleni ki, akik nem tudományos szempontokból bizonyos 
véleményeket és nézeteket képviselnek a tanszékeken. 
Szónok végül azt indítványozta, hogy a határozatba 
kiegészítésül vétessék be oly nyilatkozat, mely lehetet-
lenné tegye azt, hogy valaki tagja legyen a német egye-
temi professzorok «Hochschullehrerlag»-jának, aki nem 
tudományos okokból bizonyos véleményt vagy nézetet 
ad elő tanszékből. 

Nemcsak Brentano indítványát, de a tübingai indít-
vány! is a Hochschullehrertag többsége elvetette s azután, 
hogy aliquid dixi>se videatur, egyhangúlag hozzájárult 
a bizottságtól javasolt nagyhangú, de üres tartalmú 
nyilatkozathoz. 

Az egészből az a tanulság, hogy kétségkívül nagy-
hatalom a tudomány, de csak mikor igaza van. Ha az 
igazság útjáról meggondolatlanul elkalandozik, fejedelmi 
alakja karikatúrává, nevetségessé válik. —g —la. 

T á j k é p e k . XIII. Rajzolja: Mester. 

A magyar ifjúság eszményképe. Sokszor 
és jól foglalkozzunk a nemzet történetével. 

Mentől inkább tapasztaljuk, hogy bizonyos 
modern tudósok (?) szándékosan tompítani igyekez-
nek a nemzetnek s különösen a magyar ifjúságnak 
történeti érzékét: annál serényebben ássuk ki a 
magyar földből őseink emlékét, hogy szellemét, 
eszményeit elvonhassuk és az ifjúsággal megértetni 
tudjuk. 

Nemzeti ünnepeinknek ne csak külső, csillogó 
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fényű keretei kössék le érzékeinket. Lássuk el a 
magyar ifjúságnak lelkét, szivét, sőt érzelmét is 
tartalommal. Vonjuk félre előttük a multak fátyolát. 
Egyik kezünkkel mutassunk oda, ami már elmúlt. 
A másikkal pedig, aminek jönnie kell, hogy hozzá-
kapcsolódjék a történeti századok láncaihoz. 

A magyar nemzetet a gondviselő Isten nagyon 
szerette. Ma is szereti. Kezeinek nyomára akadunk 
történeti időnk csaknem minden pillanatában. 'Iszen 
a magyar történelem az Isten egyik legszebb könyve. 
A népek történetének gyémánt kiadása. Csak ki 
kelj nyitnunk, hogy belőle olvashassunk. Hogy az 
idők fenekére lássunk, mint kristálytiszta, nyugodt 
tónak vizén keresztül szemlélődhetünk. 

Ma, szent Imre napján, a magyar ifjúság nagy, 
hatalmasabb száma kinyitja ezt a gyémántos könyvet. 
A magyar nemzet történetének ős könyveit. És 
mindjárt a könyv elején megtalálja azt a csudás 
lapot, melyre szűz szent Imiének, a magyar ifjúság-
nak századokat átragyogó eszményképe van le-
rajzolva, leírva. 

. . .És az ősz király, népének atyja, az apostoli 
király, az alkotmányszerző, az európaisító bölcs . . . 
I s tván. . . mélységes gyászba borul nemzetével egye-
temben. Hallgat Magyarországnak citherája. Géniu-
szának szeme könnyet sir. 'Iszen az apa egyetlen 
fiát, a nemzet minden reménységét veszti. Imrét, 
a nemzet szépséges virágszálát töri ketté a kegyetlen 
halál. Isten hívja, szólítja magához. És szólítja, hívja 
mikor? Akkor, mikor tépő gonddal ápolja az agg 
király a kereszténységnek zsendülő vetéseit. Akkor 
hívja Isten a trón várományosát a mennyekbe. 

Szomorú és mégis oly fönségesen szép lapja ez 
a mi történetünknek. A gondviselő Isten a szép 
magyar ifjút, még mielőtt a világ hófehér lelkén 
szennyet ejthetne: magához szólítja. Szólítja, hívja, 
hogy a nemzet egére egy szépen ragyogó csillagot, 
a magyar ifjúságnak eszményképét tűzze. 

Mikor tehát az egyik kezével megrázza, a fáj-
dalom tengerébe sülyeszti a magyar népet; a nagy, 
a hatalmas megpróbáltatások tüzében olvasztja, tisz-
títja meg a nemzet értelmi és érzelmi életét: a másik 
kezével fölemeli a jövő generációban, mikor eszmény-
képet állit számára, a jövendő századok számára. 

Nem féltem a magyar ifjúságot, míg eszmény-
képét fölkeresi és megismeri. 

* 

Pedig keresi. És ma is fölismeri. Mint kereste 
és fölismerte a századok folyásában. Jól tudom én 
ezt. Látva-látom. És azt is tudom, szomorúan nézem, 
látom, hogy az ország ifjúságának egy töredéke el-
szakadt ettől az eszményképtől. Professzorai nem 
engedik, hogy a magyar ifjúság egy töredéke eszmé-
nyekből és eszményeknek éljen. A tudomány, a 
fölvilágosodás hamis cége alatt vonják el az ifjú-
ságot a történeti láncolatból, az öröklött egészséges, 

józan, tiszta, átlátszó eszményi és való világ meg-
látásától. 

De annál vigasztalóbb, annál erősebb zálog a 
jövendőre, hogy az ifjúság e csalóka hullámvetések 
közt is keresi az eszményt. Lelkesedik, harcol érte. 
Mint a madár a szabad levegőért, epekedik utána. 
Mint a virág a napsugárért, reszket érte. 

Nem féltem a magyar ifjúságot, míg a hit és 
honszerelem emlőjéből táplálkozik. Míg az eszmény 
virágai e két gyökérből fakadnak ki. 

Ez az ifjúság értheti meg komolyan, igazán az 
élet nagy céljait. És ez az ifjúság nevelhető csak a 
nemzet teste és lelke számára is igazán. Amely 
ifjúság korán megérti, hogy az élet és nevetés célja 
összeesik. Harmóniába kell, hogy összeforradjon. 
A harmóniás élet értheti csak meg, hogy az élet 
kötelessége szent teher. Hordozni kell azt szépen, 
bátran. És nem eldobni, mint azt teszik sokan, 
annyian, még mielőtt a nemzet testébe és lelkébe 
forrottak volna. 

Két rettenetes jelenséget figyelek meg az ifjúság 
egy töredékének életében. Amely jelenség nehéz búként 
borul nemzeti közéletünkre és jövendő sorsára. 

Az egyik, hogy sok ifjú az úgynevezett szabad-
gondolkodás kiforratlan, hamisan hízelgő mámorá-
ban kikapcsolja magát a történeti Magyarország 
meleg, üde világából. Ezek, ha csak korán ki nem 
ábrándulnak, idő előtt letörnek a nemzet fájáról. 
Hálátlan, vásott fiai lesznek az anyának. Azt az 
emlőt tépik ők, mely nekik táplálékot adott. Ezek 
hamis illúzióval oda akarnak oltódni a nagy, feneket-
len nemzetköziség, világpolgárság fájába. Ahol, 
mint észrevétlen, lehulló száraz levelek pusztulnak 
majd el. 

A másik jelenség: az ifjúság egy töredékének 
fonnyadtsága, sőt életuntsága. 

Utazásaim alkalmával sokszor találkozom ifjak-
kal, kik a kupék félhomályában lesoványodott, 
hervadt, vértelen arccal merülnek bele a «Nyugat» 
buja füzeteibe. 

Ezek már a perverz világ szerencsétlen, siralom-
házba jutott foglyai. 

Micsoda világ az, mellyel e füzetekben, a sajtó-
nak e szomorúan megrázó lapjain találkoznak? 
Amelybe úgyszólván beleélik magukat. Amelyek 
piros vérfoltokat csalnak a sápadt arcokra. Megölik, 
megőrlik az ifjú idegeit. Lehetetlenné teszik egész 
kedélyvilágát. Képtelenné a szebb, az eszményibb 
fölfogásra, lelkesedésre, tevékeny, benső erőtől duz-
zadó munkásságra. Irtózattal töltik el az ifjúságot a 
tiszta, magasabb fölfogású családi élet iránt és a 
kötelességek ideálisabb fölfogására. Ezek az élettől 
csak élvezetet várnak. S mert az élvezet olyan, 
mint az alkohol. Kielégithetlen. Nem is lesz semmi 
e földön, ami lelküket betöltve, megnyugtassa. 

(), mily sokszor következik aztán egy pisztoly-
durranás! És mily sokszor lehet az ily szerencsét-
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lenek zsebében találni azokból a buja füzetekből. 
Útlevelek azok — a másvilágra. 

A nagy francia iró, a romboló, egyszer kiragadta 
az ifjúnak kezéből kézi ra tá t . . . azokkal a szavakkal: 
«Nem az ártatlan ifjúság számára irok». 

A mai epigonok, a mi epigonjaink, akik magu-
kat «irók»-nak, privilegizált Íróknak nevezik: szán-
dékosan írják bűzhödt írásaikat a diákság, az if jú-
ság számára. Ismerem most már ezt a rettenetesen 
rothadt világot. És lelkem elborul még a gondola-
tára is annak, hogy nemzetem ifjúságát ily méreggel, 
a perverzitásnak ölő mérgével pusztítják. Majd ha 
egykor a nemzet egésze kijózanodik és ezeknek a 
lelketlen Íróknak csontjain hant domborul : a nemzet 
Géniusza fog e sirok mellett állani és a számon-
kérés hangján kérdezi m a j d : 

— Nyugodtan alusztok? 
-K 

Sokszor és jól foglalkozzunk tehát a nemzet 
történetével. És nyissuk föl lapjait az ifjúság előtt. 
És mutassunk reá szűz szent Imrétől kezdve véges-
végig a századokon keresztül II. Rákóczi nemes iljaig 
és azon túl. Hadd lássa a magyar ifjúság, hogy e 
népnek, e nemzetnek gyermekei perverzek, fonnyadt, 
romlott vériiek sohasem voltak. Egészséges, piros 
vér keringett a magyar ifjúság ereiben. Robusztus 
erő és önbizalom feszítette idegeit. Eszményekből 
táplálkozott és eszményeknek élt. Azért maradhatott 
magyarnak a magyar ezer éven át. És addig marad, 
míg — eszményi ifjúsága lesz. 

Iroda- Nikolaus Paulus dr.: P r o t e s t a n t i s m u s u n d Tole-
" r a n z im XVI. J a h r h u n d e r t . Nagy 8°. (VIII és 574 

lom. oldal.) Freiburg, 1911. Herdersche Verlagshandlung 
M. 5-40; kötve M. 6"40. 

Az előrehaladott, pártatlan történeti kritika dacára, 
még manapság is hallhatjuk a szakkörökben azon néze-
tet, hogy a XVI-ik századbeli újítók és reformátorok 
föllépését az mozdította, segítette elő legjobban, hogy a 
szabad kutatásnak és véleménynyilvánításnak úgy az 
Egyház, valamint az állam akadályokat gördítettek út-
jába. Úgy a népies kiadású müvekben, valamint a szak-
folyóiratokban igen gyakran olvashatjuk napjainkban 
azt a kitételt, hogy a hitujítók a szabad kutatásnak, az 
önálló vizsgálódásnak úttörői voltak és hogy ők nyitot-
tak legelőször utat és irányt a tudományok modernizá-
lásának. Igy okoskodik legújabban az igen elterjedt és 
sokak által olvasott «Frankfurter Zeitung» 1910. évfolya-
mának 168. számában egy ismeretlen valaki. Ezt a sza-
badságot pedig, hogy legfőkép a reformerek fejének, 
Luther Mártonnak köszönhetjük, aki az egész mozga-
lomnak lelke : «wahrhaftig ein Vorkämpfer für die Frei-
heit des Gewissens» vala, írja K. Jatho ismert protes-
táns iró a «Protestantenblatt» 1911. évfolyam 6-ik szá-
mában. 

Hogy ezen állítások mennyire nem felelnek meg a 
valóságnak és hogy mennyire magukon viselik az elfo-
gultság bélyegét, igen ügyesen bizonyítja be Paulus dr., 

a mű tudós szerzője. Sorra véve az ellenfelek érveit, 
lépésről-lépésre kimutatja azoknak tarthatatlanságát és 
ép ott támadja meg őket, ahol a legerősebbeknek érzik 
magukat. 

Legelőször is Luthert szólaltatja meg. Hogy miért 
épen ővele kezdi fejtegetéseit a szerző, úgy hiszem nem 
szorul bővebb magyarázatra. Ismertetve Luther türel-
metlenségét a másvallásúakkal szemben és karakterisz-
tikusan furcsa, sajátos felfogását a végleges szakadás 
után, kitételeit és állításait veti a legaprólékosabban a 
tudomány górcsöve alá. Igen nagy apparátusra valló 
készültséggel fejtegeti és boncolgatja a szerző Luther 
tanítványainak és munkatársainak, aminők például 
Melanchton, Justus Jonas, Justus Menius, Urban Rhe-
gius, Johann Brenz stb. stb. állásfoglalását a vallási tü-
relmességgel szemben. A lutheránusoknak állásfoglalását 
és egész theologiai rendszerüket különösen a strassburgi 
prédikátoroknak tevékenységét tárgyaló fejezeteiben mu-
tatja be, melyekből kitűnik, hogy igen erősen dolgoztak 
a jó «pásztorok» Wittenberg és Zürich barátibb egye-
sülésén. Igazolják ezt különösen Butzer és Capito még 
eddigelé nem igen publikált iratai és e tárgyú levele-
zései. A zwinglianizmust is egész terjedelmében mutatja 
be Paulus művében, még pedig az alapító és leghűbb 
tanítványai, Okolampadius és Bullinger fejtegetéseinek 
keretében. 

Ezek után a calvinizmusra tér át a szerző. Itt kü-
lönösen Calvin János és bizalmas barátja, Beza Tiva-
dar nézeteinek alapos fejtegetései kerülnek a szőnyegre, 
egy csomó igen jelentős református hitludós irataival 
egyetemben, akiket, az igazságnak megfelelően, joggal az 
intolerancia, a türelmetlenség theorelikusainak is nevez-
hetünk. 

Az intolerancia tanának kimerítő, alapos, sokoldalú 
igazságos fejtegetése és értelmezése képezi Paulus művé-
nek főértékét. Ennek szemmel tartásával fejti ki a szerző 
a protestánsoknak nézeteit és szokásait a toleranciát 
illetőleg a XVI-ik század folyamán, hogy a toleráns 
theoriát a legintoleránsabb gyakorlat váltotta fel. Egész 
halmazát találjuk ama jelentéseknek és ténj'ek felsoro-
lásának, hogy úgy Németországban, valamint Svájcban, 
Dániában, Svéd és Norvégiában, Angolhonban stb. az új 
vallást bizony nem egy esetben a legerőszakosabb eszkö-
zök alkalmazása által kényszerítették az alatt valókra. 

Nemcsak a katholikus hivők, de az új vallás kö-
vetői is nem egy esetben voltak kénytelenek tapasztalni, 
hogy ha nem akarlak az új, államvalláskép hirdetett 
egyházközség kebelébe lépni, dacára a fennen hirdetett 
evangéliumi szabadságnak, a legtöbb esetben egyéni meg-
győződésüket, szabadságukat, függetlenségüket lábbal 
tiporják. A protestánsok részén sok intézkedés valósá-
gos arculcsapása volt az oly sokat hangoztatott vallási 
türelemnek. Legjobban igazolják ezt azon «boszorkány 
pörök» elnevezése alatt végrehajtott «eretnek kivégzések», 
amelyeket ép úgy kultiváltak Zwingli és Calvin hivei, mint 
Luther követői; különösen a lutheránus Szászországban. 

Mivel a vallási türelmességet a modern irók oly 
sokszor egyenesen a «reformáció gyümölcsének» szerelik 
nevezni, jónak látta a szerző, művének legvégén, 
az egésznek rövid történetét és fejlődését összegezve, az 
érdeklődőknek bemutatni a maga teljes valóságában. 
Állításait számos hasonkorú oklevéllel is támogatja, 
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melyeket persze nem ismernek, vagy nem akarnak is-
merni az ellenfelek. Ezért sohasem kell megijedni amolyan 
bombasztszerű nagy mondásoktól, mert rendszerint 
azoktól erednek, akik fennen hirdetve a felvilágosodást, 
elfordítják arcukat, ha az igazság ívlámpája feléjük ra-
gyogtatja Naphoz hasonló sugarait. A komolyabbak 
előbb-utóbb mégis kénytelenek lesznek az igazsághoz 
híven mindezt beismerni, szint vallani és elfogadni, 
amit már jó régen Döllinger hirdetett, hogy: «Historisch 
ist nichts unrichtiger, als die Behauptung, die Reforma-
tion sei eine Bewegung für Gewissensfreiheit gewesen. 
Gerade das Gegenteil ist war». 

Huszonöt terjedelmes fejezeten keresztül vizsgálja e 
thémát kitűnő készültséggel és alapossággal a szerző. 
Legtöbb helyen átadja a szót a mozgalmak hőseinek. Igv 
válik feleslegessé nem egy esetben a bővebb magyará-
zat, ami csak zavarólag szokott hatni a laikus olvasóra, 
mert elveszítvén a fonalat, kháoszként tűnik fel neki az 
egész mozgalom. 

Ez a módszer különben nem újság Paulus művei-
ben ; maholnap 30 éves szakirodalmi működése taní-
totta őt rá erre. Hét nagybecsű mű előzte meg a jelen-
legit, amelyek legnagyobbrészt a reformáció korából 
merítették tárgyukat. Úgy tartalmilag, mint stilisztikai-
lag méltán sorakozik a nyolcadik az előzőkhöz. Mi csak 
azt kívánjuk, hogy még számos ily alapos művel gaz-
dagítsa a hitújítás korának irodalmát, mert bár eddig 
sokan merítettek belőle, még korán sincs teljesen ki-
aknázva . Stöhr Géza. 

* 

Kathol ikus vi lágnézet . A modern ember «Igaz-
ságra vezető Kalauza». Irta Cathrein Viktor. Fordította 
a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája. Budapest, 1911. (506 1. 

Cathreint mindig érdemes olvasni ; amit ír, az rend-
szerint a modern tudomány színvonalán áll. Tanult fér-
fiú, aki jól ismeri korát és irodalmát, különösen azo-
két, akik a túloldalon a legkülönbözőbb modern világ-
nézeteket képviselik. 

A mostani nagyon érdekes műve a kath. morál apo-
lógiája és három részből áll: az első az emberről szól, a 
második a keresztény emberről a természetfölötti ki-
nyilatkoztatás világában és a harmadik a kath. erkölcs-
tan alapvonalait mutatja be. Kerek egészet képez a 
munka s azokat a kérdéseket boncolgatja, melyek ma 
az emberről napirenden vannak. A legtermészetesebb 
alapból indul ki s fokozatosan emelkedik a keresztény 
magaslatra, ahol az ember tisztába jön önmagával, végső 
céljával s földi rendeltetésével. Világos feleletet kap 
minden kérdésre, amit a tudománytól hiába várt. 

Csakugyan Kalauz ez a könyv, mely az olvasót a 
tudomány ingadozásain keresztül elvezeti a kereszténység-
hez, úgy hogy belátni kénytelen, miszerint hiába min-
den ellenkező buvárkodási kísérlet, szivünk megnyug-
tatója s a boldog élet megteremtője és irányítója csak a 
kath. morál lehet. 

Azért aki a mai tudomány zűrzavarában elkábulva» 
rövidebb uton egységes képet akar magának alkotni az 
emberről s az emberhez méltó ethikáról, annak ez a könyv 
kedves vade mecum-ja lesz akár élete végéig. Különösen 
alkalmas a könyv műveltebb konvertiták részére, akik 
mélyebben akarnak megismerkedni a kath. világnézettel 

s csendes óráikban el-elmélkednek a kath. vallás igaz 
voltáról. Talán egy dolog lett volna még kívánatos, lia 
a szerző az örök cél széles fejtegetése mellett nagyobb 
súlyt fektet «a földi élet értékére és jelentőségére» (173. 
1.) Amannak kiemelése mellett nem szükség az utóbbit 
oly kevésre értékelni ; a földi javak is számunkra ren-
deltettek, amit viszont a túloldalon az örök cél rová-
sára annyi kedvteléssel és annyi túlzással szoktak han-
goztatni. 

A fordítók tehát jeles müvet választottak és mond-
hatom, nagy gonddal fordították. Jó magyar munka 
lett belőle, úgy7 hogy ebből a szempontból is teljesen 
megállja helyét, jobban, mint sok más fordítás, ame-
lyet öregebbek végeztek. Ez a fiatalság igazán ambició-
zus; miért is van az, hogy annak oly kevés folytatásá-
val találkozunk később az életben ? Miért szárad ki oly 
hamar a tinta tollúkban, melyet az iskolában fiatalon 
oly jól kezdtek forgatni? Pedig ma nekünk katholiku-
soknak szükségünk van minden ügyes tollforgató em-
berre. d. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő Úr! A nemi bűnnel szemben 
az etikai óvásnak ügy az ifjúságnál, mint a felnőttek-
nél ma igen sokszor vesztett csatája van. A nemi 
ösztönben sokan — a testiség emberei — a természet 
szavát állítják szembe az etika követeléseivel s oda-
kiáltják nekik: naturalia non sunt turpia! Akárhány 
orvos is — inkább a zsebe, mint esze után indulva — 
szintén azt hirdeti, hogy a nemi bűnt az egészség 
kívánja, sőt hogy az önmegtartóztatás nem is lehet-
séges. 

Szóval a közhangulat úgy a szivekben titkon, 
mint sokszor a társaságban, sőt a nyilvánosság előtt 
is, kivált a szemita sajtóban, ma ellene van az ön-
megtartóztatás erényének s egyszerűen túlzásnak 
nézi, oly mértékben, ahogy azt még atyáink nem 
ismerték s amennyiben ismerték is, a szabad szerel-
met a természeti ösztönnel való visszaélésnek, bűn-
nek bélyegezték. 

Tudvalevőleg ez a visszaélés nem új ; ami rajta 
újabbnak, nálunk igen újnak mondható, az e bűn-
nek megdöbbentően rohamos terjedése s az a körül-
mény, ahogy az emberek életrendjébe — a házasságon 
kívül — mint valami természetes szükséglet a lelkiisme-
ret szavának teljes elnémításával kezd beilleszkedni. Ez 
s a velejáró romlás kell, hogy visszahatást idézzen 
elő mindazokban, akik az etikai szemponton kívül e 
bűnnek az egyén testére, lelkére s vele a családra, 
a jövendő nemzedékre s ezzel az egész társadalomra 
járó káros hatásait komolyan számbaveszik ; sőt kell, 
hogy a nemesebb gondolkodású orvosokat is ellen-
mondásra bírja, mint akiknek kezén fordulnak meg 
e bűnnek mindkét nemű áldozatai, nyögvén a delicta 
iuventutis, ma nagyon gyakran. 

Mert ennek az első tekintetre szinte természet-
szerű testi műveletnek sokszor rettenetes, minden 
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tragikumot fölülmúló következményei szoktak lenni ; 
amiből eléggé kitetszik, hogy a nemi ösztönnek okvetet-
lenül más a rendeltetése, sem hogy vele a szabad szere-
lem képében lehessen visszaélni, mert különben a 
természet maga nem torolná meg oly súlyosan a 
nemi bűnöket. 

Nem csoda tehát, ha ma mind többen a közélet 
és a tudomány emberei közül a nemi bűnt erről az 
oldaláról teszik tanulmány tárgyává és segítségére 
sietnek az etikai szempontnak, hogy az egyén testi-
lelki java érdekében vétót kiáltsanak az említett 
veszedelmes közhangulatnak. Hogy felhívják rá a 
figyelmet, hogy akit nem tart tőle vissza az erkölcs 
tisztelete, tartsa vissza a saját jól felfogott érdeke. 
Ezt a fontos célt szolgálja az a legújabb irodalmi 
termék, melyet a budapesti Mária-kongregáció a 
napokban bocsátott nyilvánosságra. (Temming: 
Sexuális élet és a férfivilág. Nékám Lajos dr. a bőr-
és bujakórtan egyetemi ny. r. tanárának előszavával. 
Budapest, 1911. 118. 1. Ára 60 fillér.) 

Ez aztán igazán megdöbbentő egy «nemi fel-
világosítás,» amit ez a könyv szakértő kézből nyújt. 
A nemi bűnnek kedvező közhangulattal szemben 
orvosi tekintélyektől olvassuk benne, hogy az a «sok-
szor hangoztatott állítás, hogy az erkölcsös életmód 
a nemi tartózkodás az egészségre káros lenne, telje-
sen alaptalan.» Forel tanár szerint: az a tan, hogy 
a tisztaság káros az egészségre, a bordélyházak talál-
mánya. Majd egyenkint olvassuk azokat a romboló 
hatásokat, melyeket ez a bűn, a perditával olykor 
egyszer is elkövetve, az egyénre gyakorol. No de 
ezekkel már nem foglalkozom részletesen, olyan 
szomorúak azok, hogy elég volt őket egyszer is el-
olvasni. Mint Kemény Zsigmond regényeiben, ennél 
a bűnnél is a bűnt nagyon meghaladja a büntetés, 
nemcsak az elkövetőjén, hanem késő nemzedékén is. 

Sok ember olykor szinte érthetetlen testi-lelki 
tönkremenése, nyavalyái, a környezetnek megfertő-
zése, ebből a könyvből érthetőkké lesznek előttünk. 

Tehát : tolle et lege ! 
Ha már oly sokan nemi fölvilágosításban akar-

ják részesíteni az ifjúságot, ezt a könyvet adják 
kezébe; itjú és felnőtt a saját földi boldogsága érde-
kében megtanulhatja belőle, miért kell föltétlenül 
óvakodnia a nemi bűntől. A kongregáció ellenségei 
pedig ebből a könyvből is láthatják, min fáradoz-
nak azok a gyűlölt kongreganisták az itjak és a 
felnőttek körében. íme, egyik legfőbb funkciójukban, 
a tisztaság erényének terjesztésében, a tudomány is 
melléjük áll. 

Legyen rajta, t. szerkesztő úr, hogy ez a nagyon 
hasznos könyv minél jobban elterjedjen — az egye-
temi ifjúság körében. 

Tisztelettel Grácián. 
* 

Osztom minden sorát. Ami pedig hozzám in-
tézett fölszólílását illeti, azt hiszem, ezt a legsike-

resebben maguk az egyetemi hallgatók teljesíthetik, 
azok kivált, kik maguk is a kongregáció tagjai. 
Álljanak be missionáriusoknak, hordják körül a 
könyvet társaik között, ismertessék meg őket vele, 
ily módon igazi irgalmassági cselekedetet gyako-
rolhatnak. Szerk. 

H. S/.atmár. No az már igaz, hogy kiapadhatatlan T elef 
forrással rendelkezik ; mindig van szellemes mondanivalója 
— akár Tompa Mihálynak. Szeretik is ám olvasni, én meg 
örülök az ilyen támogatásnak. 

I). E g e r . A Temesvárra rándult társaság megemlé-
kezett ám távollevő volt kollegájáról is. Az egyiket új ott-
honában meglátogattuk, hogy közelről lássuk nagyszabású 
főpásztori működését, a másikról meg megemlékeztünk ; mert 
ez köztünk így szokás. 

N. B u d a p e s t . Látom, fogalma sincs a keresztény alá-
zatosságról; a világért sem a magunk kevésre becsülése, 
vagy mint most mondják : lebecsülése az, «Der höchste 
Mut ist die Demut», mondja a német. Fordítsa le magának 
magyarra ezt a mondást és gondolkozzék fölötte. Össze-vissza 
zavarnak ma minden fogalmat és aztán rámondják, hogy 
az : modern. 

B . B u d a p e s t . Tegyünk kérem különbséget. A sajtó, 
mondjuk valamely napilap, hatása egészen más egy fővárosi 
s más egy vidéki olvasóra. Ez utóbbi készpénznek vesz 
minden nyomtatott betűt, szent meggyőződést lát benne és 
elhiszi; a fővárosi ember azonban, kivált az olyan, aki be 
van avatva sok szerkesztőség belső életébe, mint mondják: 
titkaiba, egészen máskép mérlegeli a nyomtatott betűt. Tudja, 
hogy egy-egy cikk •— s épen a legsnajdigabbak — sokszor 
drága pénzen Íródik ; még többért, pénzért vagy még nagyobb 
értékért kerül be a lapba : tehát önzésben, hamisságban szü-
letik, az önzés céljait szolgálja s a tárgyilagos igazságból egy 
betű sincs benne. Nem is ad rá semmit, annál kevésbbé 
befolyásoltatja magát általa. A napilapok ma olyan üzlet, 
mint minden más üzlet — a kiadók kezében. Nem a meg-
győződést, nem a vélemény- és gondolat-szabadságot szol-
gálják, hanem szolgálják azt, aki többet ad érte. Nagyon 
ritka a becsületes kivétel. Gondolja, hogy a zsidók más 
célból vetették volna magokat rá a lapgriindolásra ? Ez a 
sajtónak, ennek a nagy szellemi jónak, mai veszedelme, 
árutárgy lett ; ámít és félrevezet, hasonlóan a raflnirozott 
ágenshez, ki becsapja a naiv falusiakat. 

K ö z e l e d v é n az év vége, a h á t r a l é k b a n lévő elő-
i i ze tőke t a p é n z b e k ü l d é s é r e k é r j ü k . 

TARTALOM : Katholikus öntudat. Kozma Kálmán 
dr.-tól. — Az anti modernista eskü és a tudomány 
szabadsága. VI. (Vége.) Tóth Tihamértöl. — Az ige-
hirdetés és a keleti egyházak. I. Hadzsega Gt/ula dr.-
tól. — A pszichologizmus és logizmus. (Ismerellani 
tanulmány.) Várkonyi Hildebrandtól. — A föld és az 
élet történetéről. (A népszerűsített természettudomány 
túlzásai.) II. Hajós Szaniszlótól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Tájképek. XIII. (A magyar ifjúság 
eszményképe.) Mestertől.— Irodalom. Cathrein: Katho-
likus világnézet, rf.-töl. — Paulus : Protestantismus und 
Toleranz im XVI. Jahrhundert. Stöhr Gézától. — Levél a 
szerkesztőhöz. (A nemi bűnről.) Graciánlól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Slephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Néhány adat a Felvidék hitújításához. 
Ha vizsgáljuk a reformációról szóló azon tör-

téneti könyveket, melyek csak pár évtized előtt jelen-
tek meg, azt tapasztaljuk, hogy kevés bennük az ok-
nyomozás és sok bennük az elferdített esemény a 
katholikusok rovására; azonban amióta felkutatták a 
levéltárak egykorú okmányait és kiadták azokat, 
egészen más világításba van helyezve a kérdés. E te-
kintetben kiváló szolgálatokat tett a Szent-István-
TársulatTudományos és Irodalmi Osztálya, midőn a 
magyarországi hitújítás történelmi emlékeit részben 
kiadta, részben kiadja: 1520—1570-ig. 

A «Beligio» szerkesztője, midőn ezen emlékeket 
és tudományos értéküket méltatta,1 számos prakti-
kus kérdést vetett fel, melyek ezen emlékek alapján 
feldolgozhatók lennének ; többi között fölvetette azt 
az eszmét: jó volna feldolgozni, «hogy nézett ki az 
a félig katholikus és félig változott vallás egyes tanai-
ban és intézményeiben ezen okmányok szerint?» 
E kérdés megvilágítására hozok néhány adatot, de 
nem az eddigi 1547-ig kiadott egyháztörténeti emlé-
kek alapján, hanem egy tisztán lutheránus kézből 
származó hiteles adatok nyomán. 

Midőn szabad perceimben kutattam nyitrai egy-
házmegyénk múltját és gyűjtöttem az adatokat, 
Jeszenszky Alajos praelátus-kanonok, püspöki hely-
nök úr egy érdekes irott könyvre irányította figyel-
memet, mely a nyitrai püspöki levéltárban található. 

A quartalakú irott könyv bekötési tábláján fakó 
betűkkel ez áll: «1(555. Liber Epistolaris.» 77 oldalt 
tartalmaz, 75 oldalon latinul van írva, 75—77-ig 
morva-tót a szöveg. A könyv lutheránusoktól való; 
valamely plébánia, valószínűleg a zsolnai plébánia 
levéltárából származhatott és hiteles másolatokat tar-
talmaz egyes kerületi gyűlésekről. Legbecsesebb része 
a 4—25-ik oldalak, mert itt olvashatók a biccsei 
(Trencsén in.) 1600-iki lutheránus zsinat előzményei 
és határozatai, ezek pedig érdekes világot vetnek a 
hitújításra és klasszikusan igazolják kiváló történet-
írónknak, Karácsonyi Jánosnak, a hazai hitterjesz-
tésről mondott szavait:2 «Eleintén a lutheránus pa-

1 Religio 1910. 317. lap. 
1 Karácsonyi J. Magyarország egyháztörténete 98. 1. 

pok és párthiveik mindig csak a keresztény hit meg-
tisztítását, a tiszta evangéliumot hangoztatják, de kü-
lönben a katholikus szertartásokat megtartják, kath. 
papi ruhákat, kovásztalan kenyeret használnak, a 
magános gyónást meghagyják, úgy hogy a külsősé-
gekből ítélő nép alig vehette észre, hogy vallásvál-
toztatásról van szó.» 

Vegyük a könyvnek lapjait sorba. A 4-ik oldalon 
kezdődik «Memoriale sanandorum naevorum ecclesiae 
evangelicae» címen tizenhárom pontból álló fölter-
terjesztés, mely a Biccsén 1(300 február 12-én meg-
tartott zsinathoz van intézve. Fontos e dátum a fel-
vidéki lutheranismus történetében, mert tulajdon-
képen ez volt első szervezkedésük,1 a zsolnai 1610-iki 
zsinat ennek némi kibővítése. A fölterjesztés Krman 
Dániel zsolnai lutheránus pásztor figyelmébe van 
ajánlva, akit Excellentissimus és Reverendissimus-
nak címez. 

Történeti szempontból e fölterjesztés nagyon figye-
lemre méltó; megvilágítja az akkori lutheránus vi-
szonyokat s mivel jöhet idő, hogy valamely törté-
netírónak az eredeti szövegre szüksége lesz, legyen 
szabad eredetiben közölni néhány pontot, a követ-
keztetés magától folyik. 

1. . . .Politicae nimirum personae animadverten-
tes multa committi, quae committi non deberent, 
scandala... 

2. Excellentissimi Domini Superintendentes ex 
officio divinitus concredito débita auctoritate u tan tur . . . 

3. Carpimur eo etiam nomine (et quidem me-
rítő) quod in singulis poene pagis, certe et civitati-
bus ejusdem Beligionis existentes dissonas et pro 
lubitu illius vei alterius Parochi innovatas habemus 
ceremonias... 

4. Proh dolor! fabula facti sumus, vei lixis et 
catonibus, quod uni us loci duo vei très pro diversi-
tate linguarum aut necessitate collegatus introducti 
convenire et amice vivere nolint Pastor es et confra-
t res . . . mutuo etiam abhorrent colloquio et aspectu . . . 

5 . P O I T O videndo nonnullos sine testimonio stu-
diorum, vitaeque in scholis actae ad instantiam 

1 Luthardt E. : Die evangelisch-lutherische Kirche 
Ungarns. Nördlingen 36. 1. és Ribini J. Memoralilia eccl. 
augustanae conf. I. 314. 1, 
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unius alteriusque Personae (saepe muneribus, ami-
cis et affinibus ad gradum hunc iler parantibus) 
sacris initiari, operae praetium est, ut Dni Superin-
tendentes ante collationem Sacri Ordinis seria in-
vestigatione et examine. . , praecaveant. . . 

6. Accidit quod non sine dolore pii animi et 
pudore faciei videant viri in Ecclam Evangelicam 
bene affecti, Duos Rendos Ecclae Evangelicae per 
publicas civitatuni et oppidorum nundinas, medios 
inter temulentos rusticos cum sarcinis vagari et li-
citari, mercari ne vere dicamus inebriari... 

7. Ad haec ordinario pastorali convenienti Per-
sonae et officio vestitu gravi sub definienda poena 
induantur: cum obvii etiam nunc dierum pro suto-
ribus ab ignotis habeantur... 

Nyolcadik pontban a pásztorok nejeinek túlsá-
gos fényűzéséről panaszkodik; tizedikben a folytonos 
plébánia-cserélésről szól ; tizenegyedik a politikai kö-
zegek gyűléseikre való meghívását sürgeti; tizenket-
tedik a délutáni hitoktatást ajánlja; tizenharmadik 
pont mindezek szentesítéséről, a kiközösítésről beszél. 

Ezután idézve van aranyszájú «szent» Jánosnak 
intelme saját kora papságához, de a «szent» jelzőt 
már kihagyja. E rövid intelem után következnek az 
1600-iki biccsei zsinat törvényei «Leges hoc est ordo 
et disciplina venerabilis contubernii seu ministrorum 
docentium evangelium in Ecclesiis Superioris Di-
strictus Trenehéniensis Scriptae et Promulgatae a 
Dominis fratribus ejusdem Dioeceseos unanimi con-
sensu in Generali congregatione habita Bittschae die 
duodecima Mensis Februarii Anno Dni MDC». 

A zsinat határozatait aláirták és pecsétjükkel 
ellátták Thurzó György gróf, Dersffy Miklós, Balassa 
Zsigmond, Szúnyogh Mózes, Pongrácz Jeremias, T. 
Sirmiensis, Szentpétery János, Ilrabovszky János, 
Eszterházi Ferenc. 

Az aláírások végén ezen hitelesítési záradék 
van: «Ex originali transumi et exscribi curavit Leges 
istas privilegiatas easque sigillo officii sui confirma-
vit Solnae in aedibus Parochialibus Anno MDCCVI 
die 20. Maii. Dániel Krman Ecclae Solnen' Pastor, 
et Inclytorum Comitatuum Poson', Nitrien, Thren-
chín', Liptovien' et Arvensis Superintendens L. S. 
M. pr.» Ez bizonyítja az okmányok hitelességét. 

Nem kívánok az összes pontokra kiterjeszkedni, 
de bizonyítás céljából legyen szabad ismételten mégis 
egy pár pontot idéznem, hogy ennek végeztével le-
vonjam a következtetést. 

II. «De ritibus sacramentalibus» cim első pontja 
alatt ezeket mond ja . . . Secreta confessionis non reve-
láló, nec confitentem prodi to . . . II. Coenam sacram . . . 
pane non communi seu fermentato, sed azymo more 
usitato Ecclesiis reformatis, administrato . . . V. In-
firinos Sacramento Coene uti volentes visitato... 

V. De ritibus partim Adiaphoris . . . cím II. pontja 
ezeket mondja : Vesle Sacra... usitata u t i t o r . . 
III. Cereos, si quidem a nostris antecessoribus aboliti 

sínt, non adhibeto, nisi dum illis opus est, sic ubi 
eorum est usus, infirmorum causa ad lempus toleralo 
et ut conformitas sit, sine scandalo tanien studeto. 
IV. Traditiones humanas manifeste impias et idolo-
latricas, qualis est Missa pro defunctis, consecrationes 
olei, aquae, ignis, ceterorum, herbarum, avenae, vini 
et ciborum seu pernarum in paschate, nemo servato. 

«De moribus» cím alatt ezeket találjuk: IV. Ab 
ingressu aedium infamium abstineto. . . V. Conviviis 
raro interesto.. . VI. Ad cauponas tabernasque publi-
cas non accedito, in vino virum te ne praebeto, 
nec vino aut cerevisia obrutus in publicum cum scan-
dalo eyreditor. VII. Te ministrum Christi et dispen-
satorem misteriorum, Dei fidelium factis probato 
non verbis, et sic Ecclesiam Dni tuo potius exemplo 
quam alieno impinguato. Summa: Sic vivito ut lo-
queris, et loquitor ut vivis, quemadmodum de ori-
gine proditum est. 

Ezeket a határozatokat több szerzőnél kerestem, 
de még Ribini sem közli,1 holott könyve a magyar-
országi lutheranizmus legbővebb forrása; azt mondja 
művében e határozatokra: «quae exscribere non 
putavimus pretium.» Pedig nagyon is érdemes lett 
volna, nem a lutheranizmus, hanem a katholicizmus 
szempontjából, mert e pontok igazolják a katholikus 
történetírókat és különös világításba helyezik a refor-
máció akkori helyzetét és eszközeit. 

A föntebb közölt és lutheránus kézből származó 
eredeti pontok alapján a felvidéki lutheranizmus 
képe röviden a következőkben foglalható össze: 

A «tiszta evangyélium» nem javította meg az 
embereket, mert sok botrányról panaszkodnak. A su-
perintendensek joghatóságát Istentől (divinitus) szár-
maztatják, ennek pedig ellentmond a történelem. 
Minden falunak más szertartásai voltak, a lelkész 
tetszése szerint, és amint e tekintetben nem volt 
meg az egység, úgy a pásztorok és hivek között 
kevés volt a krisztusi, vagy mondjuk evangyéliumi 
szeretet. 

Abban az időben megtartották még az egyházi 
rend szentségét, amelynek ma nyomát hiába keres-
sük; az akkori lutheránus lelkészek között sok a 
gyarlóság és hiba, tehát e tekintetben sem sikerült 
a reformáció. A fülgyónás intézményének is meg 
kellett lenni, különben nem beszélhetne a zsinat 
arról, hogy (a lelkész) a gyónás titkait el ne árulja 
és a gyónó személyét meg ne nevezze. Bizonyos for-
mában meg volt a szentmise is, még pedig kovász-
talan kenyérrel, akkor még csak a gyászmiséket 
hagyták el. A beteglátogatást megtartották, a papi 
ruha viselése is el volt rendelve. Találunk ezenkívül 
sok üdvös intézkedést, ezeket azonban a katholikus 
egyház a trienti zsinaton évtizedek előtt részleteseb-
ben szabályozta. 

Ezekről tanúskodnak az 1600-iki biccsei luthe-

1 Ribini I. 315. 
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ránus zsinat előzményei és határozatai, amelyekből 
világos az is, hogy mily könnyű volt a népet elhó-
dítani a katholicizmustól, mikor nem is tudhatta, 
hogy új vallásba terelik, ami egyenes szívű eljárás-
nak nem mondható. Másrészt látjuk, hogy még a 
XVII. század elején sem alakult ki a lutheranizmus 
tiszta képe, hanem a reformált vallás úgy tanaiban, 
mint intézményeiben legalább félig katholikus volt. 

Cserenyey István dr. 

Jïz igehirdetés és a keleti egyházak- (n.) 

Lássuk, hogy eddig hogyan igyekeztek a clerus 
buzgóságát a prédikációt illetőleg emelni. 

Tudvalevőleg a katholikusok hozzá vannak szokva 
minden vasár- és ünnepnapon a prédikációhoz. Nem 
így van ez Konstantinápolyban. A görögországi gö-
rögök valamivel jobban állanak. De Latas püspök 
panaszkodik a bajok miatt. A görög egyház a for-
mulák egyháza lett. A kormányhoz fordul segít-
ségért. 

Smyrnában egyes laikusok vették kezükbe az ügyet. 
A «KovtrcavTtvoÛTraXiç» 1897. aug. 20/3. száma a követ-
kezőkben ad erről számot : Smyrnában : «Eusebeia» 
néven vallási társulatot alapítottak. Célja az Isten 
igéjének terjesztése. Laicusok alapították. És pedig 
munkások. Tagjainak száma rövid idő alatt: 700, kik 
között néhány előkelő személyiség is van. Az alexan-
driai patriarcha is megígérte közreműködését. Tar-
talékalapja 78.000 piaster (valamivel több, mint 
17.000 frank). Ebből fizetik a tisztviselőket és prédi-
kátorokat. Már három rendes prédikátora van a tár-
saságnak. A smyrnai egyházmegyében prédikálnak. 
A homályos, philosophiai kérdéseket kerülik. Az isko-
lákban is prédikálnak vasárnaponkint. Főleg a nép-
nek. A théina előzőleg közölve van az újságokban. 
A catechetikus oktatás is nagy sikerrel járt. Öregek, 
ifjak, nők, férfiak, gyermekek valósággal tolongtak, 
úgy hogy a termet kétszeresen, háromszorosan nagyob-
bítani kellett. Még így is sokan kiszorultak. Nagy 
szükség van — folytatja — népünk catechisatiójára, 
hogy megtanulja a vallás első alapelveit. A nép ezt 
jobban szereti, mint a legmüvésziesebben kidolgozott 
beszédet. Örömmel üdvözli a vallási oktatást, mely 
apostoli eredetű, de most átment a protestantismusba 
és «papismus»-ba. A clerusnak különösen ki kell 
venni részét ezen vallási megújhodásból, melyére a 
laikusok adnak példát. 

Eddig a cikk. Mint az «Echos d'Orient» megjegyzi, 
meg volt a hatása. Egy év múlva Bazil smyrnai 
metropolita körlevelet bocsátott ki az «Eusebeia» 
érdekében. De mit tett az «oeccomenicus» patriarcha ? 
Féltékenykedett. Hivatalos organuma1 által tudtul 
adja, hogy a szent synodus kötelessége a lelkiekkel 
törődni. Hivatalának szűk határait senki sem lépheti 

1 «'ExxXijataa-uixYj 'AAirjfrsía» 1897. szept. 27. alatt. 

át. Az ilyen eljárás nem vall erényre. A hivatalos 
lap - különben is —- minden számban a vasárnapi 
evangelium magyarázatát is hozza. 

Mint előbb említettem, a görögországi egyházban 
valamivel jobbak az állapotok. De itt is baj van. 
Lássuk csak. Latas görög püspök Athenben a «Siou» 
cimű egyházi lapot publikálja. Ebben egy cikk jelent 
meg. Cime : «Les causes de la multiplication des 
maux dans l'eglise.1 Ebben a szerző a bajok fő okául 
ezt adja: «Le manque complet de la parole de Dieu 
dans l'eglises» (az Isten igéjének teljes hiánya az 
egyházakban.) 

A görög egyház már régi idő óta a merő formák 
egyháza lett. 

A cikkre a szíriai «'Ava-co/^» így felel: Ez — saj-
nos — igaz. Nemcsak a prédikáció, de a gyónás is 
hiányzik a görög egyházban. A gyóntatok sokszor 
megelégszenek jelentéktelen kérdésekkel. Mások, egy-
szerűen feloldozzák a gyónót. Úgy hogy csak botrányul 
szolgálnak sokszor. 

Dehát épen csak a leújabb időben vették észre 
a görög egyház megkövesedését ? Nem. Már 1838-ban 
észlelik a bajok forrását. A papok nem tanítanak. 
Ezért szervezik a «ièpuxi)puxsç»-ek karát.2 És minő fel-
adattal? A következővel: a) Járják be a falvakat és 
városokat vasár- és ünnepnapokon; de, ha lehet, 
hétköznapokon is és hirdessék az evangéliumot. 
bj Miről? először a keresztény erkölcsökről, de a 
polgári kötelmekről és egyházi szokásokról és cj po-
litikai és magánügyekbe ne avatkozzanak. Mindig 
előbb jelentkezniük kell az illető püspöknél. Fel-
adatuk bevégzése után a püspökhöz és ennek útján 
a szent synodushoz katalógust küld be a feldolgozott 
anyagról. A királyi rendelet pedig erre vonatkozólag 
így hangzik: 

Tekintve az eddigi intézkedéseket, a következő-
ket rendeljük: a] A hithirdetők évenkint kétszer 
járják be a nekik kiosztott kerületeket és minden 
vasár- és ünnepnapon prédikáljanak. Sőt hétköznap 
is, ha a nép összegyűjthető, bj Az illető kerület szék-
helyének püspöke, egyetértve a prefektussal, hatá-
rozza meg azon helyeket, hová menniök kell és az 
időtartamot, c) Az időtartam a kerületben nem lehet 
kisebb négy hónapnál, kivéve a fővárost. A többi 
időben odamegy, hol szükség van rá. d) A börtönökbe 
is el kell mennie, e) Jelentés teendő a synodushoz. 
A synodus — kivonatban — átteszi azt a vallásügyi 
miniszterhez. 

És meg kell adni, hogy a synodus figyelemmel 
kisérte ezen vándorprédikátorok működését. 1850. okt. 
26. alatt tisztjük pontosabb végzésére utasítja őket. 
1867. okt. 27. újból az utasítások pontos végrehajtá-
sát sürgeti. Panaszkodik, hogy sokan theoretikus be-

1 Revue de l'eglise grecque-unie egyik számában (már 
megszűnt). 

2 SUXXO-fY) TWV i-FXUXX£«)V . . . TIJ; 'EkxX. IFJ; 'EXXAÄO;. P . 3 4 9 . 
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szédeket tartanak. Ez semmit sem ér. A beszédeknek 
praktikusaknak kell lenniük. 

A sajtó — mint Oroszországban is — buzdításul 
a protestánsok példájára hivatkozik. Egyik egyházi 
orgánum1 fölemlíti, hogy a protestánsok nem elég-
szenek meg a puszta egyházi oktatással, hanem a 
sajtót is, a modern idők ezen hatalmas fegyverét, 
eszméik és pedig keresztény eszméik szolgálatába 
szegődtetik. Nyomtatásban egyházi beszédeket közöl-
nek az időszaki sajtóban, azok kedveért, kik nem 
lehetnek jelen az istentiszteleten. Ezenkívül buzgón 
gondoskodnak arról, hogy a biblia mindenkire nézve 
minél könnyebben megközelíthető legyen. Az eddigiek-
ből látjuk, hogy a keleti egyházak eszmélni kezdenek. 
Észrevették, hogy az igehirdetés terén nagy mulasz-
tások vannak és hogy ezek a bajok főforrásai. Épen 
azért ezen hiányokat bár nem mindig a helyes 
irányban — pótolni törekszenek. 

A föntiekben az orosz és görög egyházzal fog-
lalkoztunk. De hasonló mozgalmakat észlelünk a 
többi keleti egyházban is. Itt van pl. a román egy-
ház. És pedig úgy a hazai, mint a romániai. Itt ugyan 
a mozgalom még nem ver nagyon nagy hullámokat, 
de az ébredezés tagadhatatlan. 

A szünidő folyamán különféle rangú román egy-
házi férfiakkal beszéltem. Szóba jött a prédikáció is. 
És mit mondtak erre? A legtöbbtől meglepődéssel 
hallottam, hogy ez nem kötelező minden vasár- és 
ünnepnapon. Ők nem is szoktak, csak nagyobb ün-
nepeken pi'édikálni. Itt tehát a biblia, a zsinatok és 
egyházatyák előírásai Balsamon, Zomaras, Arist, és 
más canonisták magyarázataival szemben ily értel-
met nyernek. Ennek a felfogásnak érvényesítését 
magam tapasztaltam. Augusztus 28-án (a Bold. Szűz 
elszunnyadásának ünnepe a görög egyházban) épen 
Jassiban voltam. Az orthodox székesegyházban nem 
volt prédikáció. A rk. püspöki székesegyházban ellen-
ben román nyelvű szentbeszédet hallottam. A fel-
fogások minő különbsége ! A latin szertartású kath. 
egyház — kisebbségben lévén — bölcsen alkalmaz-
kodik az ónaptárhoz és hirdeti az igét, az orthodoxia 
görcsösen ragaszkodik a túlhaladott állásponthoz és 
nem tanít. Hát ez utóbbi mindenesetre könnyebb 
dolog, de nem üdvösebb. 

Az igazság kedveért meg kell azonban jegyez-
nem, hogy többen egy-két megjegyzésemre beismer-
ték, hogy e téren több buzgóságot kell kifejteni. 

A román egyházi és világi sajtó, újabb időben, 
nagy buzgalommal foglalkozik a prédikáció kérdé-
sével. Egyik egyházi orgánum1 egy alkalommal ilyen 
címmel ír e kérdésről: «Aranyszájú sz. János a pré-
dikáció jelentőségéről». Eszmemenete a következő : 
Krisztus tanítás által tárta föl a hittitkokat. Ezt az 
apostolokra bízta. (Márk 16, 15; Máté 28, 19.) Ennek 
az ellenhatalom nem állhatja útját. Ez a papság 

i *Iep6; 2öv8«X|io; 1910., 127. szám. 

attribútumának lényegéhez tartozik. Amennyire át 
lesz hatva a pap ezen kötelesség teljesítésétől, annyira 
fog látszani a buzgóság a beszédben és ettől függ a 
hivők lelki életének emelkedése. A szentbeszédet 
semmi sem pótolhatja. Nagy felelősség származik 
ebből a papra. 

A hazai egyesült románok egyik hivatalos egy-
házi lapja1 körülbelül a következőket í r ja : Band 
kanonok azon állítása, hogy a volt bukaresti metro-
polita katholizált, mozgalomba hozta a román egy-
házat. Ettől sok jót várnak. Máshol minden vasár-
és ünnepnapon prédikálnak. Ellenben: «A román 
egyházak szószéke, amint tudjuk, néma.» E téren vál-
tozásnak kell beállnia az orthodoxok véleménye 
szerint is. 

Az aradi «Tribuna» 1910. ápr. 21-i számában 
szintén a Band-féle esettel foglalkozott. Ezzel össze-
függésben azt hangsúlyozza, hogy az orthodox egy-
házat csak a keresztény tanítás mentheti meg. 1910. 
okt. 15-i számában a catechisatio kérdésével foglal-
kozik. Ebben többek között azt mondja : hogy a mű-
velt osztályok oly csekély vallási ismerettel bírnak, 
ennek a catechisationak hiánya az oka. Nem törőd-
tek a kérdéssel. A catecheták amolyan páriák vol-
tak. Nem dotálták őket kellőleg. Egynek semmiféle 
fizetése sem volt és 10 km.-t kellett gyalog megten-
nie. Hogyan próbált segíteni magán? Némileg úgy, 
hogy három hatosért és egy pakli hármas dohányért 
mindenkinek jó jegyet adott.2 Ezt olvasom az emlí-
tett lapban. 

Ugyancsak a «Tribuna» 1910. ápr. 17-i számá-
ban, bukaresti levelezője a minden vasár- és ünnep-
napi prédikációt sürgeti. 1910. ápr. 6/19. számában 
pedig egy Amerikában három évet töltött román 
pap beszélgetését közli. Ez a többi között ezt mondja : 
Egyházunk nem vesz részt a kulturális mozgalmak-
ban. A nép azt hiszi, hogy a mise és a szentségek 
elegendők. Egy angol pap csodálkozott azon, hogyan 
tudjuk a népet tisztán a mise útján az egyházban 
megtartani. Ez az angol pap bizton nem tudja, hogy 
olyan is ott a hitélet, mint mindenütt, hol a nép 
nincs kellőleg oktatva. 1910. ápr. 13/26. alatt vilá-
gosan í r ja : «Más idők, más prédikációk, más el-
fogultság». 

Egy űj szekta: a «pocait»-ok (bűnbánók) feltű-
nése alkalmából következőleg ír : 1 Nem ügyeltek, 
most bíróság elé viszik őket. A lelki vezetőket kel-
lene odacitálni. Ez az eset talán fölkelti a papok 
érdeklődését a szószék iránt. Arra fognak törekedni, 
hogy munka által emeljék tekintélyüket, nem pedig 
birói ítéletek által. Megérdemlik a rovást. 

1 «Rivista Teologica». 2 «Unirea» 1910. május 21. sz. 
2 Nálunk katholikusoknál is elég mostohák az állapotok. 

Úgy a catechetáknál, mint a theologiai tanároknál. De míg 
áz előbbiek reménnyel nézhetnek a jövő elé, az utóbbiakat 
áz illetékes fórum ridegen visszautasította. — A dolog azon-
ban nem fog elaludni 
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Az 1910. okt. 19. sz.-baii, a következő esettel 
kapcsolatban, érinti a kérdést. Egy római nő Buka-
restben férjhez ment zsidóhoz. A házasságból először 
leány született. Zsidó rítust alkalmaztak rajta. Utol-
jára fiú született. A rabbinus ezt csak úgy volt haj-
landó fölvenni, ha az anya is zsidó lesz. És «zsidó»-vá 
lett. A levelező ezt nagy esésnek tartja és éberségre 
hív föl. 

Bizony nincs meggyőződéses hitélet tanítás nél-
kül. Ezt semmivel sem lehet pótolni. Enélkiil az 
orthodoxia örökös hangoztatása — hazug frázis. 

De más oldalról is egyre élénkebben foglalkoz-
nak az igehirdetés kérdésével. Az orosz egyházi 
lapoknak állandó thémája a szerzetesek korszerűsí-
tése. Különösen a tanítás tisztének kötelmét akarják 
a szerzetekben hasznossá tenni. 

A román egyház is mozgolódik. A «Tribuna» 
1910. május 8/21. sz.-ban azt írja, hogy a kolostorok 
mostani szervezete nem felel meg az idők követel-
ményeinek. Nem elégséges a szerzetben a külső csíny, 
tisztaság. Még az sem elegendő, ha azok nagyszerű 
gazdasági berendezéssel bírnak. A varrás és szövés 
tanításában sem merülhet ki a tevékenységük. 

Vasile Gh. Ispik egy könyvecskéjében1 szintén 
a szerzetesrendekkel foglalkozik. Szinte hihetetlen 
képét nyújtja a román szerzetesek corruptiojának. 
Halljuk csak egy-két gondolatát! Új folyamat kez-
dődik — így szól — a clericalis arénán. A papnak 
vezetőnek kell lennie. Baj, hogy a clerus eddig nem 
volt helyén. Ha a só elromlik, mivel sózunk ? A val-
lási kultura első emelői a szerzetesek. De a szerzet-
helyek ma a lusták, corruptio, vakság helye. Körük-
ben sem munka, sem eszme. A metropolita panasz-
kodik, hogy a szerzetesekkel semmit sem lehet tenni. 
A papság nős. Ezért egyesek mindent a szerzetesek-
től várnak. Dehát a Keleten, a mostoha idők miatt, 
nem fejlődött a szerzetesi intézmény. A Nyugaton 
nagy civilizáló actiót fejtettek ki. Kezdetben indivi-
dualista, most socialis téren. A modern idő a munka 
ideje. A szerzetesek, dacára a nehéz körülmények-
nek, a Keleten is megtalálták működési terüket. 
A XIII., XIV. században contemplativ téren. A XV. 
században könyveket írnak át. Itt kezdődik az első 
történetírás. A szerzetek egyetemi szerepet töltenek 
be. Az egész irodalom, egész a XVIII. századig, a 
kolostorok csendes falai közül kerül ki. Minden 
művészeti ág menedékhelyei a kolostorok. Ezen idő 
azonban elmúlt. Ma itt is indifferentismus, bizanti-
nismus. Pedig hát szép működési teret nyitnak meg 
a szerzetesek számára a mai idők. Prédikáció, fele-
kezeti iskolák fenntartása, íme a szerzetesek első 
hivatása. Csak így lesz szabad egyházunk. Szerzetesi 
intézmény dolgában a Nyugattól kell példát vennünk. 
Nép újjászületése, vezetőinek újjászületése által tör-

1 «Tribuna» 1910. okt. 13. 3 «Manastirle noastre.» 

ténik, fejezi be vizsgálódását. Mintha csak a mi kö-
rülményeinket tartaná szeme előtt. 

íme, sorjába vonultattam föl az orthodoxok 
vélekedését az egyházi tanításra vonatkozólag. Az or-
thodox egyház legelső, legszebb hivatását elhanya-
golta. Nem tanított. Bűnhődik ezért. Javulni akar. 
Javuljon is. 

Mit szóljunk mi ezekhez? Nálunk talán e téren 
nincsenek mulasztások? Nem reclamálunk mi is 
jogokat? Nem hivatkozunk a mi specialis jogainkra? 
Nem próbáljuk a szertartások hosszadalmasságával 
indokolni az egyházi tanítás elmaradását? Nem feled-
jük el a coelibatus ellen sokszor idézett Chrysosto-
mus intelmeit, mely szerint a prédikáció kötelmei-
nek teljesítése alól még a meg nem hallgatás sem 
ment föl ? 

Én nem felelek e kérdésekre. Megfelelnek a 
tények. 

A naptáregyeztetés körül az eredmény inkább 
negativ. A népszövetség nem hódít. A szerzetesreform 
hallgat. A kazár bírja népünk bizalmát. Miért? Mert 
egyenlő eredmények egyenlő okokból erednek. Nem 
tanulunk, nem dolgozunk. Nem becsüljük meg a 
munkát. Nálunk nagyobbára — nem a tényleges 
munka, önfeláldozás, hanem az évek kisebb vagy 
nagyobb számára hivatkozva akarnak érvényesülni. 
Pedig az évek az Isten ajándéka. Az éveket gyümöl-
csöztetni kell. Amily igazi munkásság tölti ki évein-
ket, annyit érünk. 

Ahogy az orthodox egyházban a synodus a pré-
dikátoroktól katalógust kivánt be, valami hasonló 
ellenőrzést kellene nálunk is gyakorolni. 

Latas görög püspök említett cikkében ezt is 
mondja : Valamikor becsült volt a keleti egyház. De 
mikor volt ez, arról nem szól, egészíti ki a «Revue 
de l'eglise grecque-unie egyik irója. Ez azon idő, 
mikor a katholikus egyházzal egyesülve volt. Mióta 
attól elszakadt, világi hatalomnak van alávetve. 
Ha a «Sion» szerkesztője meglátogatná Sziria, Kon-
stantinápoly, Kis-Ázsia egyesült egyházait — foly-
tatja — el volna ragadtatva, ha látná, hogy a pap-
ság ama hatalmas fegyvert, a tanítást, mint forgatja. 
Itt hiába hívjuk az államot segítségül. Az orosz egy-
házat az állam segíti és mégis romlás felé halad. 
Vissza tehát az unióhoz. Igen, vissza az unióhoz. De 
ez magában véve még nem segít. Példa rá a mi 
állapotaink. Az unió nem tökéletes, hacsak formulák 
alapján áll fönn. Gondolati és érzelmi unióra van 
szükség. Oda kell simulni az egyetemes katholikus 
egyház minden egyes korszerű intézményéhez, törek-
véséhez. A rideg jogot némileg feledni kell. Az egy-
házi hivatást, kötelességet mindig az egyetemes egy-
ház intentiója szerint kell értelmeznünk. Csak így 
várhatjuk, hogy a Szentlélek malasztja egyházunkon 
is szétárad és népünknek tisztább, szabadabb látást 

nyílj t-
Hadzsega Gyula dr. 
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A pszichologizmus és logizmus. (n.> 
(Ismerettani tanulmány.) 

A logizmus az előbbiekben leírt felfogással szem-
ben először, mint annak kritikája, mint antipszicho-
logizmus jelenhetik meg. A pszichológia, mondják a 
logizmus hivei, empirikus részlettudomány, s jóllehet 
semmi tudomány nem lehetséges valamiféle előfel-
tevések nélkül, a pszichológia különösen nem ; annyira 
függ az elméleti módszerek s rokontudományok is-
meretelméleti feltevéseitől s eredményeitől, hogy 
sokkal inkább ezeknek függvénye, semmint végső 
alapja. A krízisben fontos továbbá az az induktív 
szempont, mely az ismeretelmélet egyik fontos meg-
állapítása, hogy a tudományokban az egyéni meg-
valósulástól el kell tekinteni : hogy valamint a tu-
domány tárgyi szempontból épen a principia indi-
viduationis1 kiküszöbölése által (a tárgyakból, melyek 
egyediek) jő létre, ép úgy alanyi szempontból el kell 
tekinteni a tudás személyi jegyeitől; ezáltal létrejő 
az egyediség felett álló logika («überindividuelles 
Denken»), a «tiszta tudattan» («reine Bewusstseins-
wissenschaft») s itt kell keresnünk a tudományos 
megismerés gyökerét.2 Lipps mellett ez értelemben 
nyilatkozik Kreibig3 s részben Meinong4 és a noolo-
gisták. 

Ezen érveknél sokkal mélyebb behatolásról gon-
dolkodásunk természetébe tanúskodik egy újabb 
szempont, amit a megismerés «tárgyas-jellegének» 
mondanak az ismerettan művelői. E szempont isme-
rettani vizsgálatainkba való bevitelénél igen jelentős 
körülmény az, ami talán új perspektívát is nyithat, 
hogy természete szerint közeledést jelent a tudat-
jelenségek naiv-reális álláspontból való értékelésé-
hez; annyit jelent ez, hogy mielőtt ismeretelméleti 
megalapozást nyújtanánk a tudományos megismerés 
számára, egybe kell vetnünk a noetikát a prefilozo-
fikus és naiv megismeréssel s talán ép az lesz a 
helyes ismerettani irány, mely a naiv realizmus 
tisztult alakját (mérsékelt realizmus) igazolná. Szóval 
a való élettel kellene a megismeréstant szorosabb 
összefüggésbe hozni meg az egyedileg kifejlett szak-
tudományokkal (Münsterberg, Wundt logikái) s 
akkor könnyebb volna a természettudományok s a 
mathematika5 számára egy átfogó s egységes ismeret-
tant nyújtani. E szempontot Messer hangsúlyozta 
újabban.6 A filozófia történetében figyelemreméltó 
jelenség, hogy a peripatetikus bölcselet látszik e föl-
adat megoldására legalkalmasabbnak (neoskolasztika). 

1 V. ö. Szent Tamás, In libr. Periherm. 1U. 
2 Die intellektuellen Funktionen (1909). VI. 
3 Lipps fölfogása. (Psychol.2 1906. 30. kk.) 
4 Psych, u. Gegenstandstheorie (1904) stb. művei. 
5 V. ö. Bognár C., A fizika alapfogalmainak és alapelvei-

nek ismeretelméleti vizsgálata (1911) ; Gutberlel, Naturphilos.3 

(1900) ; Poincaré, Tudomány és föltevés (ford. Szilárd B. 
1908); Schütz, Kezdet és vég (1907); Kleinpeter stb. művei. 

6 Einführung. 6 k. 

Az pedig, ami a logizmus követeléseiben a 
naiv-reális szemponttal analog, épen a megismerés-
nek társas jellege. Figyeljük meg, mi jellemzi leg-
inkább naiv és természettudományos megismeré-
sünket? Vájjon az-e, hogy az ismerés szubjektív 
élmény, hogy a valóság minden adata számunkra 
egy kiküszöbölhetetlen alanyi jelleget, momentumot 
rejteget? Bizonyára jellemzi ismerésünket ez az 
immanens infraszubjektivizmus ; de sokkal inkább 
jellemzi az, hogy tárgyakra irányul. Bármennyire 
elemezzük is megismerésünk adatait, ez a «kifelé 
tekintés», ez a folyton föllépő lét-gondolat mindig 
érvényesül s épúgy megmarad kategorikus levezethe-
tetlenségében, mint az ismeret alanyi mozzanata. 
Hogy van az, hogy a tudatnak megvan az a kényszer-
törvénye, hogy immanentizmusában egyszersmind 
tranziens legyen, hogy a tudatélmény tárgyélményt 
tartalmazzon, sőt mi több, átélje az élmény-tartalom 
teleologikus szükségszerűségét ? Mert a logika oly 
normatív törvényeket ad, melyek azt mutatják, hogy 
kell az ismerésnek lefolynia, míg a pszichológia 
a tudat-események egyszerű lefolyását tárja csak 
föl. Szóval világossá válik előttünk oly fogalom, 
melyet a pszichológia meg sem közelíthet: a logikai 
érvény fogalma. Ismereteink érvénye: ez egy sajátos, 
szuverén szempont, mely a logikát teljesen elválasztja 
minden pszichológiai kauzalitástól.1 A logikai érvény 
ismét más fogalmakkal áll szoros kapcsolatban : 
az igazság s az érték fogalmával, mert amely isme-
retünk érvényes, azt az igazság kategóriájába sorol-
juk s az igazságot rejtő Ítéletek s logikai funkciók 
a logikai érték fémjelzését nyerik. íme, a kivált 
Meinongtól2 előtérbe állított «tárgyelmélet» (Gegen-
standstheorie) fölfedi előttünk az egész gondolkodás 
(Denken) mélyen elütő jellegét a pszichológiától s 
ráirányítja figyelmünket a gondolkodás és ismerés 
fényeinek mentalitására szemben a pszichológia 
puszta kauzalitásával. 

Alkalmazzuk most már rá a gondolkodás ezen 
tárgyjellegére a fönnebbiekben említeti eredet-elméle-
let s látni fogjuk, hogy a pszichológia, mint ilyen, nem 
okolhatja meg ismereteink természetét egyszerűen a 
tudat-eredettel. A pszichológia köréből az ismeret 
lét-jellege, igazság-jellege, érték-jellege teljességgel 
kiesik. Mert mit adhat a pszichológia? A pszicho-
lógia a tudattények (lelkitények) egymásutánját, tér-
és időbeliségét, kauzális összefüggését adja; abban, 
hogy valamely tudattény lefolyását empíriával meg-
állapítjuk, nincs megokolva ama tény esetleges tar-
talmának logikai érvénye. S épen ezért az ismeretek 
logikai eredetének kérdését a logizmus teljesen el-
választja azoknak pszichológiai eredetétől s kutatja 
egyszersmind, e logikai forrás miben állhat? 

1 V. ö. Husserl, Logische Untersuchungen II. (1900 
322. kk ; Messer, Einf. 14. kk. 

3 Unters, zur Gegenstandstheorie u. Psych. (1904.) 
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Van a logizmus irodalmában egy árnyalat, mely 
a kérdést a pszichológiától való részleges elfügget-
lenedéssel oldja meg. Palágyi fölhozza Bolzanot,1 aki 
szélső logista volt ugyan («Wahrheiten an sich»), 
mégis fönntartotta a pszichológiától való függését 
minden «tiszta» logikai rendszernek. Hasonló Husserl, 
ki a logizmus áramlatának megindítói közt szerepel, 
csakhogy ő a logika alapvető munkálatában a pszi-
chológia közreműködését nem tartja lényegesnek.2 

Eisler is a logikai érvény autonom megalapozása 
mellett küzd; mindamellett a lélektant nem ismer-
heti el «logikai alapvetésnek», mindössze «bázis-
nak» a saját módszerrel épülő logika számára. Sőt 
a pszichológiának is ismeretelméleti kidolgozásban 
kell alapul szolgálnia.3 Ide sorozható még Ewald 
munkája,4 mely az ellentétes tanokat egykép birálja 
s gyöngéiket élesen megvilágítja, Heim5 (a pszicho-
logizmus és logizmus u. a. igazság két oldala) stb. 

Vizsgáljuk röviden, lehetséges-e s megoldásra 
vezet-e e részleges elfüggetlenités módszere? Hogyan 
szolgálhat a pszichológia alapul a logikának az isme-
ret eredete bonyolult kérdésében? 

Hogy ismereteink elemei az érzéklés útján szár-
maznak, annak elismerését a jelen kérdésben föl-
tételezhetjük, mivel a pszichologizmusban ez úgyis 
az álláspont természetéből következik, a logizmus 
legutóbb említett árnyalatában pedig ép a logizmus 
és pszichologizmus kapcsolatát magyarázza. A logiz-
musnak pedig az érzéklet-elemeknek (simplex appre-
hensio) igazság-tartalma, vagyis logikai jellege® kap-
csolódik szervesen rendszerébe. A részleges elkülö-
nítés hivei ezen lény alapján így elmélkednek: 
A pszichológia legyen az alap. Ezen alap a meg-
ismerés egész területe számára az ismeret-eredet 
megoldására az érzéklet egyes tényeit kinálja meg-
oldásul ; az érzékletekben találkozik a pszichológiai 
és logikai nézőpont. Az ismeret ezen kezdőpontjain 
alapul az egész ismeret-rendszer; tehát ha ezekkel, 
mint eredőkkel (s általuk az ismeret-eredetével) tisz-
tában vagyunk: akkor ismeretvilágunk belső termé-
szetét is világosan áttekintjük, mert ezen pszichikai 
instanciák a valóság hű megjelenítései. 

De nem világos-e, hogy ezzel a szubjektív instan-
ciával megint visszaestünk a pszichológia körébe, 

1 Der Streit der Psychologisten u. Form. 63. kk. 
2 Logische Unters. I. 59. kk. 
3 Einf. 16. kk. 
* Kants Methodologie (1906). 
5 Psychologismus oder Antipsychologismus ? 
6 Ez vitás ugyan bizonyos szempontból a skolasztikusok 

között, mindamellett összhangba hozhatók az eltérések a 
«veritas logica» meghatározásainak összehasonlítása útján 
is, a Durandus—Suarez—Mercier hagyomány definíciója: 
«conformitas cognifa intellectus ad rem» és a Molina—szent 
Tamás—Urráburu hagyományé pedig: «conformitasintellectus 
ad rem». A logikai érték mindkettőben meg van óva. V. ö. 
Urráburu, Log. (1908) 418—427 ; Frick, Log. (1908) 109 ; Mercier, 
Criterion (1906) 18. k. 

ahonnan a logikai érvény s igazság fogalmáig kellett 
volna emelkednünk? Akik az előbb leirt módon 
akarják a kérdést megoldani s ama szubjektív instan-
ciát akarják az ismeret-elmélet alapjává tenni, félre-
ismerik ismerésünk természetét, sőt alapjában az 
érzéki benyomások jellegét. Az érzéki benyomások, 
mondjuk, mint tények, adva vannak; de hogy ismer-
jük meg az érzékletek tartalmát s érvényét? A pszi-
chikai tényekből1 egyszerűen? De épen, hogy ezeket 
tényeknek fölfogjuk, már ahhoz két kategória szük-
séges: a lét kategóriája, mert csak az tény, ami 
létezik s még egy : az időbeliségé : vagyis, hogy ama 
tényekre, mint megtörténtekre reflektálj unk. Az érze-
teket csak úgy értékelhetjük logikai értékek szerint, 
ha ezek a logika területére jutottak, vagyis a simplex 
apprehensio helyett az «apprehensio comparativa», 
seu reílexiva fölléptekor. Ez az oka, mért nem tart-
hatjuk a simplex apprehensiót, mint ilyent, a logikai 
igazság tartalmazójának, mert a logikai igazság s a 
logika határai egybeesnek, az egyszerű fölfogás pedig 
megadja ugyan bizonyos quidditas ismeretét, de nem 
mint ilyenét, tehát csak pszichológiai momentumo-
kat tartalmaz. Tehát az időbeliségben, a reflektálás-
ban van egy fontos mozzanat, mely az érzékletek 
pszichologikumából teljesen hiányzik s melyben a 
tulajdonképeni Ítélet egy fontos jegyét találjuk. Az 
egyszerű fölfogás csak pszichológiai oka megismeré-
sünk első tulajdonképeni aktusának, a komparativ 
fölfogásnak, mely az itélel alapja. A logikai igazság 
az ítéletben van meg teljesen és tökéletesen: ez a 
régi és új bölcseletnek közös tétele. Tehát az érzék-
let tényei már logikailag kidolgozott fogalmak; Íté-
letekben reflektálunk reájuk. Továbbá: e pszichikai 
tények csak a megismerés időbeli aktusának2 okai, 
de nem érvényének s igazságának. Az érvény, az 
igazság, sőt a lét és időbeliség kategórái mind merő 
logikai fogalmak; pszichológiában nem gyökerez-
hetnek, mert hasonló csak hasonlót hozhat létre. 
Mindezek a kategóriák pedig az ítéletben jutnak 
érvényességre s aprioritásuk vagyis ténybeli — s a 
pszichológia tényekkel foglalkozik — elsőségük teljes 
kifejlődésére. íme, a logizmus végső fejlettségi foka, 
ahol a pszichológia és logika területe teljesen el-
válakozik egymástól, sőt a logika lesz minden más 
tudománynak végső alapja, elve, az igazság princí-
piuma. 

Innen van, hogy a logizmus egyik világtörténeti 
nevezetességű képviselője Kant lett. Világosan és éle-
sen megkülönbözteti a pszichológiai és transzcen-
dentális szempontot, s ez utóbbiban megalapozza 
az ismerés-formák aprioritását. Hogy itt egész rövi-

1 Stern, Grundpr. der Philos. I. 66-72. 
2 Érzékleteink időbeliségét Palágyi igen élesen kiemeli 

s egyúttal ismerési aktusaink elsejének, a komparációnak 
alapvető jellegét. Benyomásainkat emlékezet nélkül még 
konstatálni (ténvezni) sem tudnók. Az ismerettan alapvetése. 
71—120. stb. 
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den a Kant-féle felfogás kritikáját adjuk, két szem-
pontot kell csak feltüntetnünk : azt, hogy Kant rend-
szere is hellyel-közzel pszichologikus s másodszor, 
hogy ő az apriorikus ismerésmódban a tárgyakhoz 
létmódot adott. Quae sunt toto genere differentia. 
Kant transzcendentális szempontja módszer lett 
Fichtében s Hegelben, kik a panlogizmusnak kép-
viselői. Bolzanot «Wahrheit an sich» rendszerével 
már említettük. Volkelt1 is kiemeli, hogy más a 
lélektan és más az ismerettan; Cohen2 és Husserl® 
felfogásában pedig a logika tisztán apriorivá és az 
«ideál-törvények» külön «birodalmává» alakul ; a gon-
dolkozásnak nincs alapja és forrása önmagán kivül. 
önmaga szüli önmagát s jogosítja érvényre autonom 
törvényeit. «Wir fangen mit dem Denken an»; 4  

a gondolkodás pedig nem a tudatból, mint pszicho-
lógiai alapból fakad, a tudat előtte irreveláns, vagyis 
oly tény, mint az önmagukban álló mathématikai 
vagy természettudományi jelenségek, a világképnek 
nem alapja többé, mint a formális logika rendsze-
rében (Kant), hanem annak csak egy futó mozza-
nata. Vannak «tiszta ismeretek», melyek eltekintenek 
a tudatba való bármily belekapcsolódástól, hanem 
tiszta logikai és fundamentális előfeltételek, tisztán a 
gondolattartalmak belső egybefüggései. A pszicholó-
gia reál-törvényeket ad, a logika ideál-törvényeket, 
az ismeret érvénye s eredete az önálló ideális létben 
látszik megokolva.5 Vdrkonyi Hildebrand 

A föld és az élet történetéről. (in.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Walther bizonyára az «állati jelleget» szándéko-
zik a krapinai ősemberen kidomborítani, midőn őt 
emberevőként mutatja be az olvasónak. Igaz ugyan, 
hogy a kannibálizmus nem degradálja állattá az em-
bert, de szolgálhat némi bizonyságul az állati leszár-
mazás mellett, ha bebizonyul, hogy az ősember em-
bertársait falta föl. Ezt azonban még a krapinai em-
berről sem szabad jogosan állítani. Walthernak eme 
következtetése még csak megjárja — bár bizonyító 
ereje alig van —: «Minthogy a Taubach tájékán ta-
lált, elejtett nagy állatoknak aránylag kevés bordáját 
találhatták meg, föltehetjük, hogy a neandervölgyi 
ősember a húsos oldalasokat a tűzön megszárította, 
melyeket azután vándorlásai alkalmával magával 
vitt.» (583.) Eíléle indián-következtetéseket, ha jól 
emlékszem : a Vadölőben olvastunk gyerekkorunk-

1 Erfahrung u. Denken (1886) 44 k. 
2 Logik d. reinen Erk. (System der Phil. 1.) 1902. 
3 Logische Unters. I. (1900). 
4 Cohen, i. m. 11. 1. 
5 V. ö. Husserl, i. m ; Natorp, Einl. in die Psych. 1888 ; 

Üb. d. log. Gründl, der neueren Math. (Archiv für syst. Phil. 
VII. 1901) ; Gassirer, Das Erkenntnisproblem 1906 k ; Riehl, 
Kultur der Gegenwart VI; Zur Einf. in die Phil. d. Gegenw. 
stb. ; ide tartoznak még Hegel. K. Fischer, Kinkel, Beitr. z. 
Erkenntniskritik (1900); Rickert, K. Vorländer, etc. 

ban. Különben, ha a neandervölgyi ősember a húst 
kezdetleges módon, de mégis konzerválni tudta, akkor 
ez is bizonyítaná eszes voltát, mert hiszen következ-
tetnie kellett . . . 

Walther írja említett könyvében: «. . .miután a 
régi bölcsészektől az emberi lélek székhelyének tar-
tott tobozmirigyről kimutatták, hogy csenevész szem, 
melyet a permbeli ősi kétéltűektől (Slegocephala) 
örököltünk és miután az összehasonlító boncolástan 
útmutatása alapján felismerték, hogy minden más 
emberi jelleg is állati örökség : most már attól a föl-
tevéstől sem szabad visszariadnunk, hogy az ember 
lassanként fejlődött ki állati őseiből.» (567.) 

E kijelentés bizonyítását teljesen fölöslegesnek 
gondolta Walther. Mi azonban az előbbi kijelentés 
jelentős tartalmára való tekintettel jónak véljük azzal 
tüzetesebben foglalkozni. 

Az ember és a főemlős állatok közt fennálló ál-
talános anatómiai különbségeket itt mellőzzük, mert 
nem akarjuk közismert morfologiai s szervezeti jel-
legek felsorolásával untatni az olvasót. Foglalkozzunk 
inkább röviden a majomelméletnek legdivatosabb bizo-
nyítékával: az embrionális fejlődésből vont követ-
keztetésekkel. Az összehasonlító boncolástan egyéb 
eredményeiből vont következtetések kevésbbé fon-
tosak. 

Az «Anthropogenie» legutóbbi kiadásának záró-
fejezetében panaszolja az öreg Haeckel, hogy avatat-
lan filozófusok és laikusok szerint : az ember állati 
leszármazásának általa felállított családfájával nem 
nyertünk egyebet: «als die Entdeckung einer Ahnen-
galerie, wie man sie auf fürstlichen Schlössern fin-
det.» Pedig ama családfában több foglaltatik; meg 
kell látni benne az ősök sorozatában meglevő pliylo-
genetikus összefüggést, mely a test benső felépítését 
és a csirafejlődést tartja szem előtt s ezek révén fel-
tárja az ember benső lényegét, történeti fejlődését, 
melyet Haeckel az Anthropogenie fejezeteiben oly 
kézzelfoghatóan bebizonyított. (!) 

Haeckelnek biogenetikus alaptörvénye (szerveze-
tek kifejlődéstana) szerint : az egyéni csirafejlődés 
(Ontogenesis) rövid megismétlése a törzsfejlődésnek 
(Phylogenesis) s ez az ismétlődés annál tökéletesebb, 
minél inkább érvényesül az átöröklés révén az ős-
eredeti kiválasztási fejlődés (Palingenesis). A philoge-
nesis mechanikus oka az ontogenesisnek ! 

Haeckel hirhedt Anthropogenie-jének mult évi 
kiadásában különböző fogalmazásban olvassuk e gon-
dolatot : «Die feste Grundlage aller Untersuchungen 
über Anthropogenie bildet die mitogenetische Er-
kenntnis, dass jeder Mensch im Beginne seiner in-
dividuellen Existenz eine einfache Zelle ist. Aus die-
ser Tatsache durften wir nach unserem biogenetischen 
Grundgesetze den bedeutungsvollen phylogenetischen 
Schluss ziehen, dass auch die ältesten Vorfahren des 
Menschengeschlechts einfache einzellige Organismen 
waren.» (I. 139. 1910.) A petesejt megtermékenyülése 
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s osztódása szerinte : ein rein mechanischer Natur-
prozess. 

Az oszló pete gasztrula-alakot ölt s embrionális 
állapotában átéli az összes törzs állattypusokat a 
gasztreás férgeken át s a főemlősökön át addig, mig 
kialakul az ember: ein placentales Säugetier. 

A biogenetikus alaptörvény révén tudjuk — így 
dicsekszik Haeckel — hogy testünk kezdetleges szer-
veit, a külső bőrt és bensőt a Gastraeadoktól örö-
költük ; az ideg- s idomrendszert a Platodoktól ; az 
edényrendszert, a testüreget s a vért a Vermaliáktól ; 
testünk tagozottságát az Acramiáktól ; az őskoponyát 
s a magasabb érzőképességet a Cyclostomáktól ; tag-
jaink méreteit meg az állkapcsot az őshalaktól; az 
ötreizelt végtagokat a kétéltűektől; az innyt a csúszó-
mászóktól; a szőrözetet meg a nemi szerveket az 
ősemlősöktől örököltük. Haeckel határozottan mondja : 
«Der menschliche Körper enthält nicht ein einziges 
Organ, welches nicht von den Affen geerbt ist.» Mi-
ként még ma is az emberi embrió agyának egyes 
szervei a majomagyvelő sajátos typusa szerint diffe-
renciálódnak, úgy az emberi lélek is történetileg a 
majomlélekből fejlődött. 

Ugyancsak kitűnő bizonyítékok Haeckel sze-
rint — az emberi testnek rudimentális szervei. A csö-
kevényszervek (durványok) az állati ősöktől örökölt 
olyan testrészek, melyek nemhasználás következtében 
visszafejlődtek s az utóbb szerzett alkalmazkodó ké-
pesség által haszontalanokká váltak ugyan, mégis 
nemzedékről-nemzedékre öröklődnek át. A termé-
szet célszerűtlenségére azonban kitűnő bizonyítékok, 
mert «es wäre durchaus nicht einzusehen, warum 
der Schöpfer seinen Geschöpfen auf ihrem ohnehin 
beschwerlichen Lebensweg - auch noch dieses un-
nütze Gepäck aufgebürdet hätte». 

Szóval «umbestreitbar», elvitázhatatlan az ember 
és a többi emlős állatok közös eredése egy közös 
törzsből. Ama ősi, régen kihalt ősemlős valószínűleg 
az őscsúszómászokból fejlődött ki a triasz-időszak-
ban. Mivel a keskenyorrú majmok, a cattarhinák 
testi jellegei az emberével megegyezők, azért az 
ember családfáját közvetlenül a catarrhinák cso-
portjából, az óvilági keskenyorrú majmoktól szár-
maztatja Haeckel — no meg az őt majmoló jénaiak, 
kik mesterük hamis tanait minden eszközzel igye-
keznek elterjeszteni. 

Legújabban a jenai Heinrich Schmidt dr. ter-
jeszti most megjelent biologiai lexikonjában a jenai 
pápának ex cathedra kimondott nézeteit a vitaiiz-
musról s az ember állati leszármazásáról. Schmidtnek 
«Wörterbuch der Biologie»-jában (Leipzig 1912,) dog-
matikus szövegezésben, Haeckel stílusában írva ol-
vassuk: hogy a vitaiizmus «ist durch nichts bewie-
sen, sie beruht auf einer Selbstbeschränkung des 
Intellekts, der die Analyse der Lebensvorgänge noch 
nicht weit genug zu treiben vermochte.» A mecha-
nisztikus felfogás minden élettani rejtélyt megmagya-

ráz majd. Addig pedig nem szabad ledisputálni 
azt a dogmát, hogy : eine vom Stoff ablösbare, hyper-
physische, von aussen hinzukommende Lebenskraft 
ist ein Unsinn, der aber dessenungeachtet immer 
wieder aufgewärmt wird. Tényleg: a vitalisták a jé-
naiaknak már alaposan befűtöttek ; az anyagelvüség 
végső erőfeszítéssel küzd a létért, akár az infuziórium, 
melyet mikroszkópunk alatt a hőségtől elillanó víz-
cseppben vergődni s kimúlni látunk. Kár, hogy erről 
a halálos vergődésről a magyar közönségnek nem 
igen van ezideig tudomása ; Gorkáék nem hajlandók 
az anyagelviség csődjéről írni, persze nem akarják 
önmagukat «rossz hírbe» hozni. 

Schmidt a homo-ról írja, hogy közeli rokona az 
emberszabású majmoknak, a főemlősök törzséről való-
színűleg a harmadik-korszakban ágazott el az ember. 

íme, így válik az elfogultság révén egy biologiai 
lexicon Haeckel syllabusává. 

Ujabban azonban épen az exact kutatás segíti 
letörni az elfogultsággal kimondott természettudo-
mányi dogmákat. Példa erre a biogenetikus alaptör-
vény válsága. 

Haeckel a biogenetikus alaptörvényre hivatkozva, 
bizonyította be (I) az embernek majomtól való szár-
mazását, mert hiszen az ember embrionális fejlődé-
sének megfigyeléséből empirice nyilvánvaló a bioge-
netikus törvény érvényesülése; a majomembrio fel-
tűnően hasonlít az emberi embrióhoz. 

A legújabb megfigyelések még inkább megerősí-
tették a véleményt, mely szerint a majom- és ember-
embrio nagyon hasonlítanak — de . . . Valóban: dif-
ficile est satyram non scribere. Bebizonyult — s ez a 
fontos — hogy a majom embriója a fejlődésnek csak 
bizonyos szakában hasonlít feltűnően az emberi era-
briohoz, ama stádiumon túl pedig annál eltérőbb 
lesz a majom embriója az emberétől, minél köze-
lebb jut a kis majom a megszületéshez! 

A majom embrióján az állati jellegek ama ha-
sonlatosság után mindinkább kifejlődnek, az agy 
megmarad csaknem változatlanul, míg a koponya 
arci része, az erős állkapocs erősen fejlődnek. Épen 
megfordítva történik az embernél. 

E nagyon fontos fejlődési tényre való tekintettel 
alkotta meg ismert theoriáját Ivollmann, kinek elmé-
lete az embernek majomból való származtatása el-
len irányul; Klaatsch theoriája szintén. 

A kiváló anatómus Kollmann, Aeby, Snell- és 
Rankenek embriókon végzett megfigyeléseire hivat-
kozva, az ontogenesisre való tekintettel állítja, hogy 
az ősembernek jól kifejlett koponyája volt; szem-
üregük és szemöldökcsontjuk nem olyan volt, mint 
a neandervölgyi rasszé, hanem inkább olyan lehetett, 
minő jelenleg a pygmaeusokat meg a nagy rasszokat 
jellegzi. 

Kollmann szerint a nagy alakok szükségsze-
rűen a kicsinyekből fejlődtek. Hivatkozik arra, hogy 
törpék mindenütt találhatók elszórva a nagy 
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rasszok között ; az ismert őskori leletek ugyanezt 
igazolják. 

Hermann Klaatsch breslaui anthropologus 1908. 
márciusában a berlini anthropologusok Társaságá-
ban értekezést tartott az ausztráliai és tasmániai ben-
szülöttek kőeszközeiről, bemutatta az illető népek 
eolith-technikával készített kőszerszámait. Klaatsch 
megerősítette Rútot nézetét, az eolitheket a harma-
dik-időszakból valóknak mondja, de hangsúlyozza, 
hogy az egész kőtechnika csak egy részét képezi a 
primitiv-kultura képének. A harmadkori ember kul-
turája a tasmániai és ausztráliai természetnépek je-
lenlegi műveltségéhez hasonlítandó. Az eolithekről 
való nézetét belevonja az ő leszármazási elméletébe, 
mely főbb vonásaiban a következő : 

Az ember nem származott majomból. A majmok 
csoportja csak egy elágazás ugyan a közös őstörzs-
ről, egy párhuzamos ág a tovafejlődő őstörzzsel. 
A szakadás a miocén-időszakban történhetett. 

A harmadkor elején ugyanis éltek olyan állatok, 
melyek némileg a majmokhoz hasonlítottak, ezek a 
Primatoidek. Egy elágazás folytán belőlük keletkez-
tek a félmajmok és a majmok, a tovafejlődő törzs-
ágon pedig kifejlődött az ember, ki sok vonásban 
megtartotta őseredeti typusát. A közös őstypusnak jel-
legzője volt a kis koponya. (Epen ellenkezőleg véle-
kedik Kollmann, hivatkozva az embriókra.) 

Az őstypus megőrzésére figyelmeztetve említi 
Klaatsch, hogy' az emlősök közül — a félmajmokat 
kivéve — csak az ember tartotta meg és tökéletesí-
tette a fogódzó kezet. Az eredeti fogazatot szintén 
megőrizte. A legősibb ásatag emberkoponyákon sem 
észlelhető állatias fogazat, még a szemfogak is fel-
tűnően kicsinyek az állkapcsokon. 

A majmok fogazata, különösen a szemfogak, 
meg az erős rágóizmok a létért való küzdelem kö-
vetkeztében fejlődtek ki nagyon; az ember fogazata 
ellenben indifferens maradt, mert nem volt az em-
bernek szüksége állatias fegyverekre, értelme segít-
ségével védekezett, készített magának fegyvereket. 
Épen a gyenge fogazatra és egyéb szervekre való te-
kintettel következtethető, hogy az ősember eredeti-
leg nem lakott túlságosan zord környezetben. 

Megemlítem, hogy Szádeczky Gyula dr. a kolozs-
vári egyetem ezidei rektora, székfoglaló beszédében 
mondotta: «Az embernek biztos nyomát eddig csak 
a jelenlegi idő előtt nem sokkal kezdődött negyedik 
időszakban találták meg, habár kétségtelennek lát-
szik, hogy nem a ma élő emberszabású majmokból 
származik az ember, hanem közös ősalakokból és 
hogy sok emberi testrészt (egyenletes fogsort, kezet) 
harmadkori, sőt még régebbi őseinktől örököltünk.»1 

Kollmann és Klaatsch theoriája a régi majom-
elméletnek kitűnő kritikája; meggyőzi az elfogulat-
lan gondolkodót arról, hogy az ember állati eredé-

1 Természettudományi Közlöny, 1911. nov. 1. 

sének dogmája bizony cseréplábakon áll, ha a ma-
jomelmélet kritikájának döntő bizonyítékai erősen 
megingathatják. Hajós Szaniszló. 

B u d a p e s t . A fehér hollóéhoz hasonló ritka eset — "Eevh 
vagy még annál is ritkább esemény kiván a magyar . . , 
katholikus egyház évkönyveibe följegyzést. Egy Buda- V l & 
pesttől messze földön lakó püspök testületileg meghívta kfónii 
és látta püspöki rezidenciájában két éjen és harmadnap 
is reggel vendégül a budapesti tudomány-egyetem hittudo-
mányi karát folyó évi október hó 28, 29. és 30-án. Ez a 
püspök Glattfelder Gyula dr., az új csanádi püspök úr. 
Ezzel minden meg van mondva, ami a tényállás sza-
batos megállapításához megkívántatik ; de nincs ám 
egyúttal megmondva az is, ami e ritkábbnál ritkább, 
majdnem hallatlan esemény megértéséhez elkerülhetet-
lenül szükséges. 

Hol van az esemény értelmének a nyitja? 
Tisztelt olvasóközönségünk meg lehet s bizonyára 

meg is van győződve arról, hogy Pázmány tudomány-
egyetemének hittudományi kara, midőn a király Glatt-
felder Gyula dit, a kar volt tanítványát s legutóbb az 
egyetemi hitszónoklati tanszék hírneves tagját csanádi 
püspökké kinevezte és ő a kar ülésében távozását oly 
értelemben jelentette be, hogy csak testileg távozik a kar-
ból, lelkileg, vagyis tiszteletével, nagyrabecsülésével, sze-
retetével, lelkesedésével a kar tudományos törekvései 
iránt tagja kiván és fog is maradni a karnak élete fona-
lának szakadtáig, hogy a hittudományi kar — mondom — 
amaz alkalomkor tudott módot találni arra, hogy püs-
pöki trónra kiemelt tagját méltóképpen üdvözölje s tőle 
az ő magasztos észjárásának szellemében vegyen búcsút. 

Vájjon miért ment le tehát a hittudományi kar, 
ráadásul, a püspök úr után még Temesvárra is testü-
letileg? Mi indította, mi vitte le vájjon a kart szent 
Gellért vértanú püspök székvárosába? Röviden: vájjon 
mi volt ez a lerándulás? Puszta pajtáskodás talán ? 
Bocsánatot kérek! Udvariasság ténye ? Fölösleges dolog. 
Vájjon mi volt tehát? Elmondták a csanádi egyházmegye 
káptalanának, papságának és a világi hiveket igazán 
méltóan képviselő temesvári polgármesternek jelenlété-
vet rendezett agapén maga a püspök úr és a hittudományi 
kar ezidei dékánja és praesese, Zubriczky Aladár dr., 
mindakettő ismeretes fennkölt eszmebőségével és ritka 
ékesszólásával. 

A csanádi püspök úr kiváló nagyrabecsülése jeléül, 
búcsuzásakor, meghívta a hittudományi kart, mint 
testületet, vendégszerető egyházfejedelmi házába. A hit-
tudományi kar volt tanítványa meghívásának szellemét 
nemcsak megértette, de meg is ragadta és szivéhez szo-
rította azonnal, mint tulajdon magáét. Elfogadta a testü-
letnek szólt meghívást. Miért? S ezen lordul meg a 
dolog veleje. Mert olyan idők következnek, sőt állottak 
máris be, midőn a világ előtt Jézus vallása isteni ere-
detének és szellemének igazolására be kell tényekkel 
bizonyítani Krisztus papjainak azt, hogy nemcsak 
egyénenként, hanem testületileg is igazán úgy szeretik 
egymást, ahogy Krisztus szeret minden embert : áldo-
zatosan, önzetlenül, teljes odaadással. 

Az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott főpász-
tori búcsúbeszédében ugyanis ezt mondotta apostolai-
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nak, ezt hagyta végrendeletben : «Haec mando vobis, 
ut diligatis invicem». (Sz. János 15, 17.). Ugyanakkor a 
világ Megváltója még többet is mondott az egymás 
iránt való szeretetről : «Arról lógja megtudni mindenki 
(in hoc cognoscent omnes), hogy az én tanítványaim 
vagytok, lia szeretettel fogtok egymás iránt viselkedni». 
(Sz. János 13, 35.). A keresztény civilizáció ismérve ennél-
fogva — az önzetlen szeretetnek, mint életelvnek uralko-
dása. Ezt kell a mai korban a papságnak, a keresztény 
civilizáció úttörőjének,valóra váltani, előbb természetesen 
magában, azután a gondjaira bizott hívekben. Akkor 
fog az új hitetlen világ ajkain az ó hitetlen világ cso-
dálkozása a keresztények látásán újra kivirágzani : 
«Ecce, quomodo diligunt invicem !» Ime, Krisztus papjai 
és hívei — mennyire szeretik egymást ! Ennek a cso-
dálkozásnak nyomában aztán — kijózanodás — a példa 
követése, fog bekövetkezni a nem rosszlelkű, csak meg-
tévesztett, jóakaratú embereknél. 

Ime a hittudományi kart vendégül fogadó püspöki 
nagylelkűség apostoli szelleme ; ime a hittudományi 
kar temesvári testületi lerándulásának az értelme ! 

* 

B u d a p e s t . A legközelebb m u l t n a p o k n é l u í n y emlé-
kezetes eseménye i t t h o n . Nem szólunk a politikáról. Az 
nem tartozik reánk, csak elvi oldalán véve. A legmagasabb, 
minden más fölött uralkodó érdek — az Isten ügye — 
a vallás s a vele összefüggő emberi kultúra ügye lebeg 
ezúttal szemeink előtt. Micsoda emlékezetesebb dolog 
történt erre az ügyre vonatkozólag hazánkban a legkö-
zelebb lefolyt napok alatt, ügy hogy, ami történt, a 
jövőben is éreztetni fogja hálását, — ez a kérdés. 

Első helyen említjük azl, ami időrendben nem éppen 
legelsőnek történt. Kipattant a titok, hogy hova fog jönni 
a harmadik tudomány-egyetem? . . . Debrecenbe . . . 
A nyilvánosság elé való okokat megtudjuk majd akkor, 
midőn az új egyetemről szóló törvényjavaslat az ország-
gyűlés elé log kerülni. A nyilvánosság elé nem való 
okok feszegetésébe helyzetünkben talán nagy kedve 
lehetne valakinek belebocsátkozni ; nekünk nincsen 
kedvünk erre. Nem is tartja Ízlésünk az ilyen dolgot. 
Tudomásul vesszük az eseményt s néhány tanulságot 
igyekszünk belőle kivonni. 

Napnál világosabb dolog ebben az eseményben a 
hazai protestantizmus sikere, az ő élelmességének teljes 
győzedelme. A magyar állam alapít Debrecenben teljes 
tudomány-egyetemet. Nem egészen a maga erejéből 
teszi ezt, hanem átveszi az ottani hírneves protestáns 
főiskolát, úgy ahogy van ; kibővíti azt, ahol szükséges, 
Debrecen segítségével ; végül megloldja orvostudo-
mányi karral s azután az ország elé áll ki és kikiáltja, 
hogy — én magyar állam alapítottam Magyarországnak 
állami teljes tudományegyetemet ! 

Hát hiszen állami egyetem és teljes lesz a debre-
ceni, az bizonyos. A debreceniek is ezt akarják, a hazai 
protestantizmus is ezt akarja. Ezt akarja, számbavehető, 
sől, ha nem csalódunk, minden ellenmondás nélkül, a 
protestáns táborban mindenki : állami egyetemet Deb-
recenben. Állami egyetemet; de vájjon milyen értelem-
ben? Abban talán, amelyben a zsidó-szabadkőmüves 
szellemi áramlat tereli jelenleg az ország intelligens 
közönségének a gondolkodását — a vallástalanság felé ? 
Bizonyára nem. Debrecen és a hazai protestantizmus 

kétségkívül rendelkezik annyi önérzettel és életerővel, 
hogy nem adja vagyonát és egyéb áldozatait oda, hogy 
azokból a keresztény vallás ellenségei fellegvárat épít-
senek a hitetlenség számára. S a nemzeti gyarapodás 
általános szempontja mellett — ez az a különös szem-
pont, amelyről tekintve a dolgot — bár Szeged, s illetve 
Pécs mostani mellőzése fáj lelkünknek — még örvendeni 
is tudunk annak, hogy az ország Debrecenben állítja 
fel a harmadik magyar tudomány-egyetemet. 

A debreceni egyelem felállításával a magyar állam — 
tekintve a felállítás módját, t. i. hogy átveszi és tovább 
folytatja a debreceni protestáns főiskolai örökséget — 
tulajdonképen három obligót vállal magára. Első az, 
hogy Debrecenben nemcsak kímélni, de ápolni és 
támogatni is kívánja a protestantizmus vallási érdekeit. 
A másik az, hogy a következő egyetem alapításánál 
hasonló vallástisztelő szellemben fog eljárni a katho-
likus vallás érdekeivel szemben. A harmadik, nem ke-
vésbbé evidens obligó az, hogy a magyar állam a Páz-
mány-alapílotta budapesti egyetemen gondoskodni fog 
arról, hogy a vallástalanságnak itt se nyíljék alkalom 
az ifjúság lelkének megmételyezésére, s amint Debre-
cenben a protestáns érdekek szemmel tartására köte-
lezi magát, úgy tartsa kötelességének a budapesti katho-
likus alapítványú egyetemen viszont a katholikus érde-
kek tiszteletben való részesítését is, állandóan és oly 
hűségesen, mint Debrecenben a protestáns érdekekét. 

A katholikus vallás érdekeinek ápolása címénél azon-
ban egy panaszos észrevételünk torlódik itt tollúnk hegyére, 
s amiről ez az észrevételünk szól, az is a legutóbbi napok 
emlékezetes — itt szomorú emlékű — eseményei közé 
tartozik. Kapcsolatosan a hivatalos lapnak azzal a hír-
adásával, hogy Őfelsége 100 és néhány tudomány-
egyetemi s más főiskolai professzort, illetve tanárt az 
V. fizetéses rangosztályba fölemelni vagyis méltóságos 
címmel kitüntetni méltóztatott, ezzel a hírrel kapcsola-
tosan a napilapokban egy köziemén}' jelent meg, amely 
szinte dicsekedve emlegeti az ország előtt, hogy mi min-
den történik még, a személyi kitüntetéseken kivül, a 
budapesti tudomány-egyetem tudományos gazdagodásá-
nak és izmosodásának érdekében. Hol és hány tanszék állí-
tódik fel legközelebb ezen az egyetemen, erről van ugyanis 
az idézett közleményben említés. Kezdődik a jelentés az 
orvostudományi karon, folytatódik a jogtudományi s 
végződik a bölcsészeti karon. Miért kezdődik vájjon a 
jelentés az orvostudományi karon? Mert az a legfavo-
rizáltabb kar; az kap legközelebb legtöbb újonnan szer-
vezett tanszéket. A többiek, a rengeteg hallgatóságü 
jogtudományi s a rengeteg sok tárgyú bölcsészeti kar 
csak másodsorban következnek. A hittudományi kar, 
a korbeli és hivatalos sorrendben az első, az hamu-
pipőke sorsára van szorítva, azt a jelentés nem is említi, 
mintha nem is léteznék. Vájjon miért? Hja, meri az ennek 
tudományos fejlesztésére kinyújtott segítő, jótevő kar nem 
is egészen félúton, hanem még jóval előbb — megállt. 

Miről is van a hittudományi karra vonatkozólag szó ? 
Ez a kar hosszú évek sorára kiterjedt tanulmá-

nyozás és tanácskozás alapján, a nm. püspöki kar jóvá-
hagyásával, a nm. közoktatási kormány buzdításával 
sőt sürgetésével, kidolgozott egy öt évfolyamra terjedő 
tanulmányi rendet. Bár minden évfolyamhoz legalább 
három tanár, illetve tanszék szükséges, a hitludományi 
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kar úgy osztotta be az eddigi tanárok munkarendjét, 
hogy az ötévi tanfolyamhoz négy gyakorló seminariumon 
kivül csak egyetlenegy új tanszék felállítását kérte: a 
hittudományokba bevezető, mellőzhetetlen bölcseleti 
psychologia, ethica és természetjog stb. számára. És mi 
történt? 

A jövő iskolai év elejévél az öt évi tanfolyam meg-
kezdésére kellene már átmenni, mert két gyakorló 
seminarium felállítására szükséges pénzről a kormány 
már gondoskodott. De nem lehet ám! Mért? Mert az 
említett propaedeutikai tanszakok számára nincs gon-
doskodás tanerőről. A kar nem tehet semmit, mert a 
kért propaedeutikai tanszék anyagi ellátása még a jövő 
évre szóló költségvetésbe sincs fölvéve. Állítólag fel volt 
véve, de a pénzügyminiszter törölte. A helyzet tehát 
most az, hogy míg az orvostudományi kar kap egy-
szerre négy új tanszéket, köztük egyet olyat, amelyet, 
állítólag, a kar nem is kért; a hittudományi kar azt az 
egy tanszéket sem kapja meg, amelyet ugyancsak sür-
gősen kért s amelynek felállítása nélkül a nm. püspöki 
kartól jóváhagyott, a nm. m. kir. kormánytól elfogadott, 
a külföld tudományos köreitől tisztelettel üdvözölt és 
várt ötévi tanfolyamot a kar egyáltalában nem kezdheti 
meg. Pedig meg kell kezdenie, mert annak megkez-
désére két gyakorló seminarium költségvetésében már 
megkapta a kormánytól az előleget. 

Tessék csak minden higgadt gondolkozású ember-
nek elképzelni a budapesti tudomány-egyetem hit-
tudományi karának azt a helyzetét, amelybe akkor 
kerülhet, ha kötelességét teljesítve, a jövő tanév elején 
megkezdi az ötévi tanfolyamot, — de a költségvetésbe 
még 1913-ra sem lesz — extex vagy más oknál fogva — 
a kért tanszék anyagi ellátása beállítva. Mit tegyen 
akkor majd a kar, ha 1912—13 ban az ötévi tanfolyamot 
kötelességszerűen megkezdi, de 1913—14-ben már, az 
elkerülhetetlen tanszék hiányában, azt nem folytathatja? 
Se előre nem mehet, se hátra nem léphet. De még állni 
sem állhat meg. 

Ilyen kudarctól mentsen meg mindenkit a jó Isten ! 
Szerencsére, «est modus in rebus», s illetékes helyen 

erre már rájöttek. Csak valami «non putarem» ki ne 
játssza időközben a jó szándékot! — y—la. 

T á j k é p e k • XIV. Rajzolja: Mester. 

F e l o l v a s á s o k . A búcsúzó őszi, de főleg téli 
időszak tulajdonkép a felolvasások igazi időszaka. 

A társadalom tájképe szinte ráfordul, hogy ezen 
időben, a hosszú téli estéken különösebben a maga-
maga belső világának éljen. A nagy világ szemléle-
téről a kis világ mélységeibe, örök titkaiba és csudás 
szépségeibe merüljön el. 

így kellene, akartam mondani. így kellene bizony 
felfogni, a gyakorlatba vinni a felolvasások hivatását. 
A lélek élvezetének, izmosodásának, egészséges, üde, 
táplálkozásának. 'Iszen a lélek éppen úgy nő, gya-
rapszik, mint a test. 

— így is van, kiáltják felém a statisztikusok. Akik 
a felolvasások számát, az úgynevezett szabadelőadá-
sok mennyiségét numerálják. S papiroson mutatják 

ki, hogy a mi szociális korunkban az áldások e for-
rásából, kétségtelenül «közös birtok»-ból, mennyi 
«parcella» jut egy-egy személyre. 

Edes, jó Istenem! Ha ez így volna! Ha a meny-
nyiséget kellemes egyensúlyban ringathatnók a mi-
nőséggel is. 

Kétségtelenül vannak e téren is nagy, tiszteletre-
méltó vívmányok. Eredmények. Amiknek el nem 
ismerése, meg nem látása, elfogultságra vallana. De 
vakság számba megy, ha nem látja be valaki, hogy 
a felolvasásokkal, szabadelőadásokkal csaknem ott 
tartunk, ahova a sajtószabadsággal jutottunk. 

A felolvasások azonkívül bizony amolyan elme-
futtatások és elmeelszólások, sőt — bocsánat a ki-
fejezésért — csavargásokká lettek. 

Az igaz ismeret helyett kétes, sőt mérges anya-
gokat visznek a lelkekbe. Világosság helyett — sötét-
séget. Nem oldanak. Nem is nyugtatnak. Még ke-
gyetlenebbül megütik a csüggedt, elfásult lelkeket. 
Milliókat nem a tiszta, élő vizbe vezetnek, ahol az 
Istennek e csudás, e szép, de törékeny teremtése, az 
ember, mint az üde vizben élő királyi szárnyas a 
Hattyú felemelje, kinyújthassa lelkének fehér ter-
metét. De belesülyesztik a sexuális érzelgésekbe. 
A sötét világfájdalom karjaiba dobják és gyönyör-
ködve nézik vergődését. Hej, egykor a gladiatorok 
hatalmas fizikumának hörgésében gyönyörködtek. 
Ma élvezetszámba megy a szép, a nagy, a hatalmas 
lelkek vonaglása. 

De hagyjuk csak pillanatra e sötét képeket! * 

Ma «divat» is ám a felolvasás. 
Érdekes, tarka képet nyújtanak lélektani szem-

pontból is a felolvasások, a felolvasást hallgató kö-
zönség egyaránt. 

Ha az én gyönge tollam ezeket a képeket, po-
sekat a maguk valóságukban úgy ide tudná vetíteni, 
mint az a nagy Kókler, az a hatalmas piktor, mely-
nek Élet a neve. 

Csak egy-két próbaképet. 
. . . Megérkezik a paksamétás fölolvasó. A közönség 

is észreveszi már. Halk, de jelentős moraj keletkezik: 
— Úr Isten, mi lesz itt? 
A válasz csakhamar megérkezik. Ül negyedórán 

keresztül gyötri a paksamétás fölolvasó azt a szegény 
közönséget. Csakhogy egyszer megfoghatta. 

Dani bátyánk az Ábrahám kebelébe jut. El-
alszik. Kalapja lepottyan öléből. Sári néni kipirul. 
Izeg-mozog. A leány, illetőleg hölgykoszorú a kál-
vária utolsó lépcsőjét járdalja. 

Másnap titkos szönyülködés. Az elaludt bátyó 
leghangosabban dühöng. A rendezők sértődve kon-
statálják, hogy nincs meg a kellő tudományos készült-
ség még a «mi» közönségünkben s a dühöngő 
Dániel urat azzal fülelik le, hogy épen ő nincs hivatva 
a bírálatra. 'Iszen «aludt». Amire Dániel úr még 
dühösebben válaszolja : 
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— Ez a legilletékesebb, a legszakszerűbb birálat. 
Hogy elaludtam. 

— Kee' tán bizony Mucsán lakik — lógja mon-
dani erre a fővárosi, de a nagyobb városi ember is. 
Jöjjön csak ide föl a fővárosba, majd ámulni fog 
ám, ha elibe táródik az a pezsgő élet. Sőt törtető 
láz, ami a fölolvasások táját jellemzi. A «matinék» 
korszakát éljük. Ebben a «materias» korszakban 
«szellemet» éhezik és szomjazik a mi közönségünk. 

— Hát jó uram, mondottam-e én az ellenkező-
jé t? Azt hiszi, nincs még most is előttem a hullám-
zalos, sőt háborodott közönség képe, mikor a föl-
olvasó asztalához ül, hogy a nászutazásoknak higié-
niáját boncolgassa a szellemet éhező és pikánságra 
váró közönség előtt. Mikor asszonyok, nők fehér 
öklökkel és feminista jogérzékkel vágnak utat maguk-
nak a közönség mozdulatlan tömeg-falai között. 

A fölolvasásnak pedig vége szakad. Mint min-
dennek e világon. És ugyanannak a törtető, hábo-
rodott közönségnek soraiból sűrűen hallszik a csaló-
dás szava : 

— Hát csak ennyi ? 
— Mást vártam. 
— Nem igy gondoltam. 
Aztán? A vidék is szerencsés ám egy-egy «mi 

tudós» urat, egy-egy szociologus apostolt, egy-egy 
kiváló «szépész»-t fogadhatni. Nemcsak bírósági ki-
szállásokban van részünk ma már. A tudósok is 
«szállanak». Volt szerencsém egy mi tudós úrnak 
fölolvasását hallgatni. Hallgatta nag}', diszes közön-
ség. Mert 'iszen sokan már magát a hallgatást is 
szabadgondolkodásnak, tehát huszadik századbeli 
kiválóságnak tartják. 

. . . A «mi tudós» úr pediglen ott deklamál a 
fölolvasó asztal előtt. És úgy teszen vala, mintha 
csontig-velőig értené azokat az összelapátolt nyugati 
konzerveket. A meggyőződés verejtékei gyöngyöznek 
homlokára. Vizet iszik és régi elavult babonákat 
nyel el a közönség előtt, akár egy modern csepü-
komédiás. És a közönség is úgy tesz, mintha értené, 
az utolsó porcikáig értené, amit hall; amiről pedig 
jóformán merő hangképzete sincs. íme, így fest egy 
igazi szociologiai «fölolvasó» est. 

* 

. . . Szerény Olvasókörnek még szerényebb szo-
bájában vagyunk. Minden talpalatnyi tér elfoglalva. 
A felolvasó egy kérdést fejteget. Oly egyszerűnek, oly 
igénytelennek látszik ez a kérdés. És mégis! Hall-
gatnak tátott szájjal. A kérdés egyszerűsége csomó-
sodni, izmosodni kezd. Sőt ime mélységek tünedez-
nek elő. A mélységek fölött ébredezni kezd a vilá-
gosság, mint az uralkodó éj fölött szövődik az első 
derengés szövete. A feszült figyelmet egyszerre csu-
dálkozás követi. Hogy'iszen: ez világos. Ezt minden 
emberfia tudhatta volna. (), mert a megértés, a tisz-
tán való látás egyszerre születik — a csudálkozással. 

Mint a melegség a világossággal. Mint a harmat — 
a reggellel. Az a harmat, amely kinyitja a virág 
kelyhét és kifakasztja burkából a bimbót. 

A közönség arca kipirulva. A szemekben ott 
ragyognak a lelkek. Ezek a lelkek egy igazságot 
láttak meg. És mily jól látták meg. És örömük nem 
kisebb, mint a tudósé. Aki vizsgálja a nagy Eget. 
A nagy Egen felfedez egy új csillagot. Újnak hiszi. 
Pedig az a csillag ott ragyog a többivel — amióta 
csak csillag ragyog az Égen. De emberi szem eddig 
nem láthatta meg. 

-K 

Egy pár kép, szives olvasóm. A társadalmi hely-
zet mai horizontjairól. A felolvasások tájékairól. Ám 
ezek a képek nagyon tanulságosak. 

Arra vezetnek minket, hogy a felolvasásokat, 
mint a modern korszak egyik leghatalmasabb moz-
gató eszközeit ragadjuk ám üstökénél fogva — mi is. 

A lelkek táplálására, vezetésére, irányítására ma 
már nemcsak a templomi szószékek kínálkoznak. 

Szószékek állanak rendelkezésünkre a társadalmi 
terek minden zugában. Ahol egy kis felolvasó asztal 
elhelyezhető. Sőt merem mondani, hogy ezeket a 
szószékeket jobban keresik. Többen állják körül. 
Vonzó erejük van. Mert az divat. Ez a kor sajátja. 
Jellege. 

Ismeretes mondás, hogy ha szent Pál ma élne, 
felolvasó lenne. Azt hiszem, ha nagy Pázmány Péter, 
a magyar bíboros Cicero, közénk jöhetne: ő is fel-
olvasó lenne. Szerény magam azt gondolom : szabad-
előadó. 

Mert — mint látni fogjuk — csak a szabad-
előadásban, a szabad, közvetlen élő beszédben nyil-
vánulhat meg igazán az előadó egyénisége, eredeti-
sége. Ez valóságos szabadművészet. 

Pázmány mulhatlanul e művészetben nyilvá-
nulna meg — a mi korunkban. 

Jézusom, szere t lek . Gyakran áldozó gyermekek Trodct-
imakönyve. Szerkesztette Reviczky Aladár C. M. Buda- j o m 
pest, a Szent-István-Társulat kiadása. 1911. Ára? 

Jelen imádságos könyvben bevezetőül rövid reggeli 
és esti imádságot, egy mise-ájtatosságot s alapos gyó-
nási előkészítést találunk. Javarészét (33 — 90. 1.) áldo-
zási imádságok töltik be. Egy közös áldozási schémába, 
mely a szokásos erényeknek (hit, alázat stb.) fölkelté-
séi tartalmazza, beleszőhet az imádkozó gyermek az 
adott utasítás nyomán más-más áhitatgyakorlatokat a 
hét egyes napjai vagy az egyházi év különböző szakai 
szerint. Az imádságokat általában természetes és mély 
áhilat s egyszerű nyelvezet jellemzi. Gyakoriak a bú-
csúval ellátott fohászok, melyek elsajátítása nagy haszon-
nal lehet a lelki élet fejlesztésére. Kívánatos lett volna 
itt-ott a katekizmus szövegéhez jobban ragaszkodni, 
így a gyónási formulánál «penitencia«, «áteredő bűn» 
helyett az új katekizmus «elégtételről» s «eredeti bűn-
ről» szól. 

A müvecske nagyon alkalmas a mindennapi vagy 
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gyakori szent áldozás végzését elősegíteni. Vajha a 
hitelemzők és ker. nevelők megértsék ennek jelentősé-
gét ! A mindennapi szentáldozás méltó végzése egyér-
telmű az ifjúság erkölcsi újjászületésével. Szerzővel ma 
már sok nevelő Szent János apostol ismert mondását : 
«Hacsak ezt megteszitek, elég» — a gyakori szent ál-
dozásra alkalmazza s hogy nem alap nélkül, arról isteni 
igéret kezeskedik : «Ha valaki e kenyérből eszik, 
örökké él». M. I. 

* 

R i t t e l m e y e r : F r iedr ich Nietzsche und die 
Religion. II. kiadás. Ulm. 1911. 98 oldal. Ára: M. 1.80. 

A jelen tanulmány négy előadást tartalmaz, melye-
ket a szerző 1903/4 telén tartott Nürnbergben. Amint 
érdemes volt ezeknek az előadásoknak kiadása könyv-
alakban, ép oly érdemes ismertetésük és méltatásuk. 

A szerző Nietzsche vallásfilozófiáját mutatja be. 
Az első pontban elénk tárul Nietzsche személyisége és 
vallásos kifejlődése. Ez annál is inkább szükséges volt, 
mert épen Nietzsche állította, hogy a filozófia alapjában 
nem egyéb, mint a filozófusnak titokzatos önéletírása, 
vagy mint maga írja : eine Art «ungewollter Memoiren». 
Ha valakire, úgy Nietzsche-re jellemzően ráillik Meyer 
mondása: «Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch». 

Frappáns vonásokban szemeink előtt végigvonul 
Nietzsche szánalmat keltő lelki vergődése, mely őt egész 
életén át kínozta s mely egyrészt nagyfokú sentimen-
lalismusában gyökeredzett, másrészt a jelen élettel való 
teljes megelégedetlenségében. Személyiségét az ellen-
mondások végnélküli láncolata jellemzi ; egyszer lelke-
sen írja, hogy a keresztény vallást úgy szereli, mint egy 
anyát ; máskor meg keserű panaszát hallatja, hogy éle-
tének egy órájában sem volt keresztény. Míg ifjúkorá-
ban a lelkészi pályára készült, addig a 16—17 éves gim-
názista már kételkedni kezd. Ez időbeli feljegyzésében : 
«Ich habe alles zu leugnen versucht: o, niederreissen ist 
leicht, aber aufbauen !» (12. 1.) — rejlik későbbi kifejlő-
désének magva. 

Az első lökés, mely őt a kereszténységtől eltávolí-
totta, Schopenhauer olvasása volt. Attól az időtől kezdve, 
midőn mint egyetemi hallgató Lipcsében Schopenhauer 
műveivel megismerkedett : «Nietzsche ist endgiltig Atheist 
gewesen». (13. 1.) Nietzsche atheisla volt, az is akart 
lenni, mert szerinte az Istenbe vetett hit a gondolkozást 
és cselekvést szabadságuktól teljesen megfosztja. 

Atheismusáből folyt gyűlölete és harca a keresz-
ténységgel szemben. (II. rész.) A kereszténységet ugyan 
szellemes «geistreich» vallásnak tartja, mely telve 
van «mit Tausenden von Falten, Hintergedanken und 
Ausflüchten im Gesichte» (27. 1.) ; de tagadja életképes-
ségét, sőt ki is mondja felette a halálos ítéletet és azon 
reményének ad kifejezést, hogy még az utolsó keresz-
tényt túl fogja élni. 

Sajátságos lélek. A kereszténységet, melynek lég-
körében nevelkedett, a vallások között vont párhuzamá-
ban az utolsó helyre szorítja; a kereszténység keretén 
belül pedig a protestantismussal szemben — mely mint 
protestáns szülök gyermekének, szivéhez legközelebb 
állott, — a katholicizmust dicséri. A vallásoknak eme 
szembehelyezése egymással nála csak esztétikai alapon 
történt; egyiket sem fogadhatta el az, aki filozófiájával 
tulajdonképen új vallást alapított. Semmit sem talál az 

Új-Szövetségben : «was frei, gütig, offenherzig, recht-
schaffen wäre»; az egész nem más, mint «Feigheit» és 
«Selbstbetrug» (32. 1.) ; sőt tovább megy és az «Anti-
christ» zárszavában már egyenesen átkozza a keresz-
ténységet és ily szavakkal jellemzi: a kereszténység «die 
höchste aller denkbaren Korruptionen», «die eine grosse 
innerlichste Verdorbenheit», «der eine unsterbliche 
Schandfleck der Menschheit» (35. 1.). Nem rokonszenvez 
a nemzetek apostolával szent Pállal sem, akit megteste-
sült «Tschandala-Hass»-nak nevez (31. 1.); keményen 
megkritizálja Luthert, kit szerencsétlen papnak tart 
(34.1.). Oly nagy ellenmondást lát s talál a keresztények 
hite és élete között, hogy szerinte alapjában csak az 
volt keresztény, ki a keresztfán meghalt. 

Nincs megelégedve a kereszténységgel, mert: «Das 
Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen — 
das Christentum» (44. 1.). Az életet a darwinismus for-
májában hirdette, mely csak erőseket és hatalmasokat 
ismer, míg a szánalmat, részvétet, könyörületet megveti. 
A könyörület szerinte a nyomort sokszorosítja és fenn-
tartja; ezen okból a kereszténységnek fennen hirdetett 
emberszeretete helytelen ; a nyomort nem lehet könyö. 
rülettel megakadályozni, hanem a gyengéknek és szeren-
csétleneknek elnyomásával : «Die Schwachen und Miss-
ratenen soll man zugrunde gehen lassen : erster Satz 
unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu 
helfen». (44. 1.) 

De leginkább azért neheztel a kereszténységre, mert 
a szabad, erőteljes, egészséges, vidám életet megaka-
dályozza, megbénítja és megmérgezi. Az élet, melyet ö 
hirdet, abban áll, hogy az egyén a maga alkotta törvé-
nyek szerint magát teljesen és szabadra kiélje (4K. 1.). 
A «ma» sorsával nem tudott kibékülni. A jelen, reális 
életet, világot megjavítani, reformálni akarta. Hogyan? 
(Ezt a szerző a III. részben mutatja be : Nietzsches eigne 
Lehre címen.) 

Nietzsche az Istent detronizálja («Gott ist tot!» Tot 
sind alle Götter» (54., 55. 1.) s helyébe az embert állítja. 
Nem a mindennapi, a mai embert, hanem: aki kemény 
önmagával s másokkal szemben is, ha magasabb célról 
van szó: aki erőleljes az önuralomban, de az öntudat 
terén is: aki harcias, telve büszke harci kedvvel az élet 
szenvedéseivel szemben is ; aki szabad független minden 
törvénytől, vagy hagyománytól, nem ismervén más tör-
vényt, csak önmagát : aki alkotásra képes és bátor a 
világ sorsát kezébe venni s egy nagy eszme diadaláért 
mindent feláldozni, embert sem véve ki: akit belső 
nemessége a tömeg fölé emel. Ez az «Uebermensch». 

Nietzsche «Uebermensch» theóriája darwinisinuson 
épül fel. Ha az ember — írja — a majomból fejlődött 
ki, miért kell az embernek a fejlődési folyamatot be-
zárni? — miért nem mehetne a fejlődés az embernél 
is tovább egy lépéssel : az Uebennenschig. Nem az Isten 
szolgálata, hanem az «Uebermensch»-nek a világba állí-
tása legj'en az embernek célja ; s míg eddig a belátha-
tatlan tenger szemlélete «Istent» csalt az ember ajkára, 
ezentúl csak az «Uebermensch» hangozzék el róla (57. 1.) 

Nietzsche «Uebermensch» tanával szorosan rokon-
tana az «örök visszatérésről» («Die Lehre von der ewi-
gen Wiederkehr». 63.) Mig a reformálást az egyeseknél 
az «Uebermensch», — a tömegnél, az egész emberiség-
nél az örök «Wiederkehr» tanával vélte elérni. Ez utóbbi 
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tanával azt hitte, hogy az Forduló pontot fog képezni 
a világtörténelemben. Jelenleg még kevesen fogják ugyan 
fel, de idővel mindig többen és többen értik meg, hosz-
szú évezredek múlva pedig az egész emberiség. 

Akinek az élet teher, az nem kivánja azt újra át-
szenvedni ; amikor tehát az emberek teljesen beleélték 
magukat a «Wiederkehr» gondolatába, végtére a gyen-
gék, betegek, elkorcsosultak már nem tudják elviselni 
azt a gondolatot, hogy ők újra és újra visszatérjenek 
nyomoraikkal, szenvedéseikkel ; ők tehát nem térnek 
vissza. így lassankint csak «die freiesten, heitersten 
und erhabensten Seelen» maradnak meg, (65. 1.) kiknek 
az élet oly kedves, hogy azt mindig visszakívánják. 
Azonban, hogy Nietzsche maga sem fűzött nagy reményt 
e tanához, azzal fejezi ki, midőn maga is csak «liypo-
thézisnek» tartja (65. 1.). 

E taua elárulja szinte a szenvedélyig fokozódó 
ragaszkodását és szeretetéi az élethez. De az életet nem 
olyannak szerette, amint az van, különben a keresz-
ténységet sem zárhatta volna ki szereteléből, hanem 
amint azt maga gondolta és megteremteni akarta. Szenve-
délyes szereletét az élethez leghívebben jellemzi az, hogy 
míg élele végén is azt kérdezte : miért épen a jó, miért nem 
inkább a rossz? — miért épen az igazság, miért nem 
inkább a hazugság és tévedés? — ellenben sohasem 
halljuk tőle: miért épen az élei, miért nem az ellen-
kezője? E pontnál Tolsloj tovább ment, midőn e kér-
désre azt felelte: nincs az életnek értelme, ha nincs 
Isten ; Nietzsche ellenben az örökös «igen»-nél maradt 
és várta a magát istenítő «Uebermensch» korszakát. 

Tana tehát tulajdonképen egy vallás. Az «Ueber-
mensch» helyett úgy valósult meg nála is, mint sok 
elődjénél, az az igaz mondás : A nagy vallásgyülölő 
vallásalapító volt. 

Ami maradandó jelentőségét illeti (IV. rész), az utó-
kor mindig fog foglalkozni filozófiájával, mely neki sem 
követőket sem ellenséget nem szerez, hanem csak szem-
lélőket és kritikusokat; csodálni fogja rendkívül gazdag, 
finom és virágos költői stílusát, mely őt a német lit— 
teratura csillagai közé helyezi; nagy genialitását, melyet 
mindenki elismer. Nietzsche egyike volt a legnagyobb 
stilü kulturharcosoknak. Ameddig a hamisan értelme-
zett socialismus, pessimismus és inlelleclualismus jelen-
tős veszélyei meglesznek, a küzdelemben őt is fogják 
emlegetni, mint aki a három «ismus»-nak engesztelhetet-
len ellansége volt. Nevét megőrzi főleg atheismusa, mely 
egész filozófiáját jellemzi. «Die Geschichte des Nietzsehe-
schen Denkens ist eine kleine Geschichte des Atheismus» 
(89. 1.). 

A szerző protestáns lelkész, ki minden mondatában 
az őszinte, hivő protestáns benyomását teszi az olvasóra. 
Sok helyen (5, 19, 34-39, 41—47, 76. o.) magasztalja 
Luthert, de sohasem a katholicismus rovására ; panasza 
csak ott tör ki, hol Nietzsche a kalholicismust dicsérő-
leg helyezi a protestantismus fölé. (28. 1.) 

* Weber Pál dr. 
A hibás közlésekről . Legyen szabad egy kissé 

kiönteném a szivemet egy olyan kérdésben, melyet régen 
szóvá kellett volna tennünk kalh. sajtónk komoly részé-
ben. A baj röviden ez : a kath. napisajtó kath. egyházi 
személyi dolgokban többször ép oly tájékozatlan, mint 
az ellenséges. Nézzük csak az «Alkotmány» 1911. nov. 

3.-iki számában. «Az új bíborosok» c. cikkét. Csak úgy 
hemzseg a tárgyi és egyházi címzési s egyéb tévedések-
től. Lássuk csak. 

A második bekezdés vége felé: . . . «ilykép (t. i. a 
konzisztorium után) a legfőbb egyházi tanács 5 bibor-
nok püspökből, 49 b. áldozárból és 9 b. diakónusból 
fog állani». Nem igaz, mert a konzisztoriumon a most 
üres b. püspökséget betöltik valamelyik bíb. áldozárral 
vagy b. diakónussal s így 6 bíb. püspök lesz, a másik 2 
rend valamelyikében pedig egygyel kevesebb. 

Harmadik bekezdés. A konzisztorium után Olasz-
országnak 35 bíborosa lesz.. . Portugáliának, Ausztráliá-
nak. . . !—1. Ez sem igaz, mert Ausztrália bíborosa 
Morea sidneyi érsek pár hónapja meghalt. 

Az életrajzi adatok már plane telvék önmaguknak 
ellenmondó évszámokkal. 

P. Van Rossumot, ha tényleg 1854-ben születeti és 
1874-ben tett fogadalmat, aligha szentelték pappá «egy 
évvel később (tehát 1875-ben, 21 éves korában !). Nem 
is került Rómába «rendi generálisnak», mert akkor ma 
is az volna, minthogy a választás élethossziglanra szól. 

P. Billot tudtommal nem Mühlhausenben, hanem 
lotharingiai Surek-ben született 1846-ban. 

Mgr. Bisleti saját szájából hallottam, hogy a hat-
vanas években már a tivolii szeminárium növendéke 
volt, ami kissé bajos dolog, ha tényleg 1866-ban lát 
napvilágot. De meg XIII. Leo sem nevezett volna ki 
1884-ben egy 18 éves kispapot szolgálattevő kamarásnak. 

Majd áttér a cikkiró az áldozárbibornokokká ki-
nevezendő főpapok ismertetésére. Ezek már mind püspö-
kök s ezért nagyon bántja a magyar fület és szemet az 
a nevük elé biggyesztett «Mgr». Ez olasz, vagy ha úgy 
tetszik francia címzés, melyet rendesen nem-püspök fő-
papoknak tartogatunk. Esetleg még címzetes (in parti-
bus) püspökök és érsekeknek is megadhatjuk. De mái-
megyés főpásztor neve elé nem szoktuk odailleszteni, 
ami különösen nevetséges is, ha az illető angol vagy 
amerikai, kinek hazájában ez a cím úgyse divik. 
De térjünk vissza a tárgyhoz. 

Dr. Bourne sem 1907-ben, hanem 1897. ápr. 9-én 
lett soulhwark-i püspök; s már 1903. szept. 11-én prae-
conisálta a pápa westminsteri érsekké. 

Rovérié (és nem Roveric) de Cabrieris Anatole 
Mária 1874. jan. 16-a (és nem 1884) óta kormányozza a 
montpellieri egyházmegyét. 

CosyMachio József sevillai érsek születési helye 
Teran y Solones, nem pedig Telanio. 

Amelte Leo párisi érsek nem lett «címzeles érsek 
Sidában» (amint hogy senki sem lehet érsek egy nem-
iélező helyen), hanem igenis azt a címet kapta és coad-
jutor lett Párisban. 

(Nota bene. Magyarul így mondjuk: kalocsai érsek, 
egri érsek. Szónoklatban, vagy más fellengős beszédben 
szóihalunk Esztergom biboros érsekéről vagy Erdély 
lánglelkű püspökéről, de ez költői stílus lesz. S az «Alkot-
mány»-! ez a fellengzősség pár napja Falconio ap. dele-
gatus címének közlésénél úgy belevitte a csávába, hogy 
ezt a főpapot, (ki larissai c. érsek) komoly képpel meg-
tette «Lassa érsekének» (Lassa a Dalai Láma városa, 
hol még érsekség nem létezett). 

Vico Antal madridi nuncius 1847-ben született (nem 
1875). 
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Farley János new-yorki érseket 1895-ben nem «zen-
ginai c. érsekké», hanem zeugmai c. püspökké nevezték ki. 

O'Connell Vilmos érsek az Alkotmány szerint 
«1906-ban mint coadjutor címzetes érsek lett Braton-
ban,» pedig a dolog logikai és jogi sorrendje szerint az 
egész folyamat úgy ment végbe, hogy mint címzetes 
érsek coadjutor lett Bostonban. 

Dabillerd chambéry-i érsek csak sajtóhibából szüle-
tett 1945-ben. De mit jelentsen, hogy hosszabb ideig 
volt szemináriumi tanár, főnök?? A generálvikárius szót 
a német eredetiből vette át a cikkiró. Mivel bizony csak 
a magyar nyelvben való járatlanságát mutatta ki. A cikk 
egyébként gyanúsan hasonlít egy a bécsi Vaterlandban 
öt nappal előbb megjelent cikkhez, melynek ugyanez 
volt a tárgya. Csakhogy az értelmetlen fordítás és a sok 
sajtóhiba még nagyobb konfúziót vitt bele. 

Bár tehetnénk valamelyes haladást ebben az irány-
ban. A kath. lapok szerkesztői legalább járjanak utána 
adataik helyességének.1 Erdélyi pap. 

Az abstinens egyesületről. 
A XI. katholikus nagygyűlés alkalmával Buda-

pesten 1911. november 13-án, az alkohol elleni szö-
vetség szakosztálya meg akarja alkotni az országos 
katholikus abstinens egyesületet, első sorban pedig 
az országos katholikus abstinens papság egyesületét. 

E fontos alkalomra felhívom a mélyen tisztelt 
olvasók figyelmét és kérem szives közreműködésüket 
azáltal, hogy a szakgyűlésen megjelenésükkel meg-
tisztelnek, vagy hogy legalább csatlakozásukat Írás-
ban bejelentik. 

Fontosnak nevezem e társadalmi és egyházi 
mozgalmat, mert már többé nem a testnek, de a 
léleknek megmentéséről van szó. Magyarország az 
utóbbi hat évtized alatt, de különösen jelenleg az 
alkohol, részegítő italok élvezete, szóval ivási szoká-
sok hatása alatt, ügy anyagilag, mint erkölcsileg ha-
nyatlik; pusztul gazdaságilag, iparilag; az általános 
elégedetlenség felütötte tanyáját a szegény kunyhó-
jában, a gazdag palotájában; sőt a vallásközömbös-
ség és vallástalanság nagymérvű terjedése is az 
alkohol pusztító hatásának következménye, ez megöl 
minden jobb érzést. 

Az alkohol és az alkoholizmus nyomában a 
felületes gondolkodás, renyhe munkásság, testi és 
lelki kifáradtság, betegség, nyomor, fajtalanság, bűn, 
egyáltalában testi és lelki romlás jár. 

Hánynak úszott el vagyona miatta; hányan tet-
ték tönkre családjukat s váltak a társadalom terhére, 
akik különben munkás tagjai lehettek volna? 

Az alkohol romboló hatását már sokan látják 
be, küzdenek is ellene, hogy megszüntessék e társa-
dalmi bajt. Magyarországon már most is száznál 
több abstinens pap van. A szétforgácsolt erőket azon-

1 A napilap a gyors munka mellett alig kerülhet ki ilyen sze-
mélyekre vonatkozó tévedéseket. Tartok tőle, hogy ez a közlés se 
lesz ment sajtóhibától ; idegen nevek körül nehéz pontosnak lenni. 

Szerk. 

ban egyesíteni kell és közös erővel, egyöntetű mű-
ködéssel kell küzdeni a társadalmi felforgató modern 
ivási szokások ellen. Egy jobb jövő reményében jöj-
jetek Testvérek a XI. nagygyűlés alkohol elleni szö-
vetség gyűlésére! 

Batizfalván, 1911. november 1-én. 
Schürger Ödön plébános, 

mint az országos katholikus abstinens 
'egyesület előadója. 

M. Nyi t ra . A küldött összeg 1911 végéig szól. 
F. S z e n t t a m á s . 1912 végéig fizetve. Nemcsak hogy 

nem hanyag, hanem, mint látszik, igen szorgalmas volt. 
Zs. Dunaszekcsö . Knűpiler vagy Funk: Kirchenge-

schichte. 1911. és Meyenberg : Homiletische und Katechc-
tische Studien. Mindkettő megrendelhető a Szent-István-Tár-
sulat könyvkereskedése utján. (Kecskeméti-u. 2.) 

1). Budapes t . Az az úr az anekdotát a «Pesti Hirlap»-
ban (nov. 2.) olvasta, de nem jól mondta el. Szól az ekképen. 
Egyik városkának plébánosa megdöbbenve olvasta a zsidó 
temető bejárata fölött a csak kath. temetőben olvasható föl-
írást : Feltámadunk ! Nyomban fölkereste a rabbinust és kö-
vetelte a tábla eltávolítását. De a rabbi nem tett eleget a 
plébános követelésének. 

— Úgy a szolgabíró úr segítségét fogom igénybe venni — 
jelentette ki a plébános. 

Két nap múlva végzést kap a rabbinus, melyben meg-
hagyatik, hogy a zsidó temető kapujáról a «Feltámadunk!» 
felírás nyomban eltávolítandó. 

Indokolás : Még csak az kéne ! 
K. Budapes t . Hát bizony azt a lármás csoportot ideje-

korán kellett volna leinteni a Tanáregyletben. Egyébiránt 
nagyon komoly dolog az, amit ön említ s amit az ügy kap-
csán nem igen emlegetnek, pedig épen ez a főbenjáró moz-
zanat az egészben: «Higyje el Mélt. Uram, hogy ez a foly-
tonos hajsza és politikai izgatás kárára van a tanításnak. 
Csodálom, hogy a minisztérium nem hallgattatja el ezt a 
lármázó csoportot. Vagy nem bánom, elégítsék ki őket, de 
teremtsenek rendet és csendet. A budapesti iskolák amúgy 
is oly gyenge eredménnyel dolgoznak, hogy jaj ennek az 
országnak, mikor ezek a tanítványok fogják vezetni a köz-
ügyeket . . . Én nagyon biztatom ismerőseimet, hogy alakítsuk 
meg a «Katholikus Tanárok Budapesti Körét» s ott dolgoz-
zunk csendesen, de az iskola-ügy javára». Igaza van ; a ko-
moly tanár csendben szeret dolgozni, a lárma zavarja őt, 
persze ha hivatásos tanár s nem szabadkőműves ágens. 

TARTALOM : Néhány adat a Felvidék hitújításá-
hoz. Cserenyey István dr.-tól. — Az igehirdetés és a 
keleti egyházak. II. (Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól. — 
A pszichologizmus és logizmus. (Ismerettani tanul-
mány.) II. Várkonyi Hildebrandtól. — A föld és az élet 
történetéről. (A népszerűsített természettudomány túl-
zásai.) III. Hajós Szaniszlótól. — Egyházi világkrónika. 
— y /a-tól. — Tájképek. XIV. (Fölolvasások.) Mester-
től. — Irodalom. Reviczky : Jézusom, szeretlek. M. J.-től.— 
Rittelmeyer : Friedrich Nitzsche und die Religion. Wéber 
Pál dr.-tól. — A hibás közlésekről. Erdélyi paptól. — 
Az abstinens egyesületről. Schürger Ödöntől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DunEK JÁNOS dr . egye temi ny. r. t aná r . 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" EQTKTKMI TANÁK 

S Z E R K E S Z T O S E G E S K I A D Ó H I V A T A L 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Bajok középiskoláinkban és esetleges orvos-
ságuk-

Minden kor nevelés-oktatásának ideálja azon 
értékek harmonikus egésze, melyeket az illető kor 
legtöbbre becsül és melyeknek hiányában az egyén 
nem veheti föl az élet küzdelmét a maga korában 
győzelem reményével. A megszerzett belső értékek 
realizált képe az élet, melynek megalapozása általá-
nos és főbb vonásokban a középiskolára háramlik. 
Visszás helyzet áll elő, ha valamely kor az intellek-
tuális és theoretikus értékek túlbecsülésével az egyén 
külső és praktikus érvényesülését elhanyagolja a 
természetadta erők parlagon hevertetésével. Ugyan-
csak fonákság az is, ha valamely kor az ethikai 
értékek közboldogulást termő gyümölcsét várná vagy 
követelné nemes motívumok és jellemszilárdság 
nélkül. Végül talán a legnagyobb félszegség követ-
keznék be akkor, ha valamely kor az anyagi kultura 
előmozdításán fáradoznék belső tartalom nélkül, 
mert csak a szerves és összhangzatos egészben álló 
összes belső értékek határozottan jellemző és cél-
tudatos külső megérzékítése ad egész embert. Tehát 
az állandó, igazi kulturjavak elemeinek és ezek 
megszerzési képességének harmonikus megadásával 
az élet változatos körülményei közt alkothat a közép-
iskola erőteljes és életrevaló embert. 

Korunk kulturirányainak látszólagos kúszált 
összefüggéstelensége, gyors megszaporodása és bámu-
latba ejtő haladása szertelen kapkodásra ragadhatja 
a középiskolát az életre előkészítő és alapvető isme-
retek terjedelmét és közlési körülményeit illetőleg. 

Kulturéletünk alapvető ismereteinek, az azt tá-
mogató pillérek száma folyton megszaporodik, de 
minthogy a kultura magaslatán álló egyének telje-
sitik a kulturmissiót, erről az oldalról a középiskolát 
nem fenyegeti veszedelem, ameddig igazi kulturáról 
van szó. 

Veszedelmesebb befolyás érheti az iskolát, helye-
sebben a befogadó alanyok összességét vagy egyese-
ket közülük, ha az alapvető ismeretek terjedelmének 
behatóbb földolgozása nem mozog kellő határok 
közt akár egyes tudományköröknél, akár a közép-
iskola főcéljául kitűzött általános műveltséget meg-

adó összes tudományköröknél. Az egyes tudomány-
körök túlságos részletezése a kialakítandó egész egy-
öntetűségének rovására megy az összes befogadó 
alanyoknál, a gyengébb tehetségüeknek pedig kerék-
kötője is lesz az előmenetelben más tudománykörök-
nél ; de ily szakiskolai képzettség megadása nem is 
egyeztethető össze a középiskola céljával, hanem az 
általános műveltség vagyis kulturéletünk alapvető 
ismereteinek elsajátítása után a növendékeket be-
fogadó magasabb iskolák föladatának részleges ki-
sajátítását jelenti. Minthogy azonban ezen jelent-
kezhető beteges tünet csak az illető tanári karok 
harmonikus összeműködését célzó és ébren tartó mód-
szertani megbeszélésével orvosolható meg, az illető 
tanári karok kebelén kívül álló egyénre e baj keze-
lése nem tartozik. 

A középiskolától felölelt tudományágnak a főcél 
szempontjából kelleténél behatóbb tárgyalása legtöbb 
esetben csak tárgyalás maradhat alapvetőknek tartott 
vagy az alapvető ismereteknek túlságosan részletező 
közlése miatt és nem földolgozás, helyesebben föl-
dolgoztatás. Ez a tény középiskolánk legtöbb bajának 
kútforrása. Mostani körülményeink közt a célul ki-
tűzött eredményt a középiskola csak a kiváló tehet-
ségeknél érheti el és oly középtehetségűeknél, kik 
erős, önálló egyéniségük miatt mintegy kivédik jó-
részt a közölt ismeretek hatását. Jó tanulóink nagy 
részét csak emlékező tehetségük tartja a felszínen 
az alsóbb osztályokban, a felsőbbekben pedig az 
egyes tudományágak fölszaporodott és szétágazó 
anyaga miatt vagy jó hírnevük tőkéjéből élnek, vagy 
pihenő állomások megtartására kényszeríttetnek a 
gyenge tehetségűek példájára. E jelenségek oka 
abban rejlik, hogy a nyújtott ismeretanyag az egyé-
niségre egyáltalán nincs tekintettel s így a gyerme-
kek legnagyobb részével szemben nem méltányos 
követelménnyel lép föl és hogy a körülmények, 
melyek közt a tanulók az egyes tudományágak alap-
vető ismereteinek elsajátítására törekednek, néha a 
kitűzött feladat megvalósulásának útját állják. 

Ma a középiskola mindenkivel szemben egy-
formán, a tanulók nagyobb részére nézve túlságosan 
nagy követelménnyel lép föl, minek következménye, 
hogy aránylag nagyon kis százalék emésztheti meg 
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a nyújtott ismeretanyagot, úgy hogy azt a magáénak 
tudja és bármely pillanatban rendelkezhessék vele 
saját tetszése szerint. Közéletünk számos felületes-
ségét középiskolánk befolyásának tudhatjuk be. Tanu-
lóink nagyobb része egy és ugyanazon tárgyból sem 
jut az alapismeretek tekintetében arra a fokra, 
melyet a középiskola kitűzött célja megkövetel ; mit 
mondjunk a tárgyak összességére? De megemésztett 
munkáról a mostan előirt tananyag mellett a tanu-
lók nagyobb részénél nem is lehet beszélni, mert 
az egyes ismeretek oly rohamos egymásutániságban 
kerülnek a figyelem körébe, hogy újabb és újabb 
érdeklődés helyett apathia, önálló munka helyett 
eleinte restség, később képtelenség önálló gondol-
kodásra kerekedik fölül iskoláinkban. Alapos és 
komoly, önálló elmélyedés nélkül hogyan alakuljon 
ki egy általános műveltséggel rendelkező, minden 
fölemelő gondolat iránt érdeklődő szerves egész? 
Ilyenek hiányát közéletünk mindig jobban kezdi is 
érezni.1 

De máskép is gátolja középiskolánk a tanulók 
nagyobb részénél az elsajátított szellemi kincs teljes 
birtokában és önmagával teljesen tisztában levő egyéni-
ségek kialakulását, t. i. a tanulás körülményeivel és 
pedig időtartamával és az órák elhelyezésével. Ások 
óraszám és a kizárólagos délelőtti tanítás mai alak-
jában a gyermekek legnagyobb részét annyira ki-
fárasztja, idegrendszerét annyira igénybe veszi, hogy 
már az utolsó tanítási órákon lerí a legtöbb gyer-
mek arcáról a bágyadtság, a kimerültség. De hát a 
nap második fele pihenésnek van szánva, helyeseb-
ben annyira meg van rakva rendkívüli órákkal, hogy 
még vasárnapra is jut belőlük. Iskolából hazajövet 
megebédel a gyermek2 és most már emiatt is pihen-
nie kell. A rekreáció után következnék az iskolában 
hallottak rekapitulációja, a tőkegyarapodás megálla-
pítása az egyes tárgyakból és azután az összesből 
együttvéve, vagyis a gyermek saját egész lelki képé-
nek a megalkotása, az önmagába való elmélyedés, a 
szellemi emésztés. De ez a gyermek szellemi életére 
nézve a legértékesebb, az önállóság jellegével biró 
munka az idegrendszer kipihentetésének idejére esvén, 
vagy immel-ámmal nyer elintézést, sőt nyugodt lelki-
ismerettel mondhatom, a legtöbb esetben teljesen el-

1 Azt mondhatná valaki : «Az érettségi vizsgálat meg-
állapítja fokozatokban, hogy kiki mily mértékben sajátította 
el az általános műveltséget. Ha ezt kétségbe vonja, lelki-
ismeretlenséggel vádolja az egész bizottságot». — Ez utóbbi 
vádra nem is gondolok, mert az érettségi vizsgálat csak azt 
állapithatja meg, hogy a tanulók hic et nunc mennyi isme-
rettel rendelkeznek ; hogy ezek a tanulók szellemi birtokát 
alkotják-e, azt az érettségi utáni idő mutatja meg, amikor a 
tanulók nagy részénél a fölhalmozott ismeretek szappan-
buborékok módjára elröppennek. 

2 Biológiai szempontból az orvosok egyértelmű Ítélete 
szerint kimerülésig tartó szellemi foglalkozás után bekövet-
kező táplálkozás emésztési zavarokat okoz, alapját fekteti le 
a különböző gyomor- és bélbajoknak. 

marad. Ezt annál fájóbb szívvel kell konstatálnunk, 
mert nevelés szempontjából is káros hatással van. 

A tanulók nagy része kikerül a középiskolából 
anélkül, hogy a munka elvégzése kényszerűségből 
lelki szükségletté vált volna és pedig azért, mert lelki 
kincse naponkintí vizsgálatára nem marad elég ideje, 
saját egyénisége szempontjából a nyert ismeretek 
összefoglalására egységes képpé, melynek középpontjá-
ban saját énje áll, nem ér rá s ig}' az elmélkedéssel, 
az önmagába való elmélyedéssel általában, az ész-
szerű szellemi munkával járó nemes lelki örömet 
soha meg sem kóstolja. Nem is lehet aztán csodál-
kozni, ha később az élet nehéz gondjai közt az 
anyagiakban keresi életének napsugaras oldalát. 

Az elmélkedésre való restség párosulva az ideg-
rendszer kimerülésével a cselekvés terén a baklövé-
sek egész sorozatát vonja maga után és megakadá-
lyozza a nagy tettek keresztülvitelére szükséges erős 
akarat kifejlődését; az életbe kilépő ifjú a küzdelmet 
kerüli és a körülmények játéklabdájává lesz. 

Önmagába való elmélyedés nélkül még a vallás-
erkölcsi elvek is csak gyökér nélküli növények, a 
vallás tanításai az egyén viszonyáról Istenhez, terem-
tett világához és az emberekhez, mint testvérekhez, 
élettelen és szívtelen igazságok, melyek a jellem és 
egészséges világnézet kialakulására nagyon csekély 
mértékben fognak befolyni. A befogadott értékek 
váljanak a gyermekben hússá és vérré, legyenek 
sajátos, egyéni életté, melynek világítótornya az ész, 
iránytűje a valláserkölcsi elvek és kormányosa a 
sziklaszilárd akarat. 

Nem a középiskolatypusok megsokszorosítása, 
sem a kompenzáció (melynek káros nevelői hatása 
is van) vannak hivatva a fölsorolt bajokon segíteni, 
hanem a tanulók egyéni munkaerejéhez és jellemé-
hez mért méltányos követelés. Ez maga után vonja 
a tanulók nagyobb részénél közölt ismeretek csök-
kentését, helyesebben az önálló munka lehetőségét 
vagy fokozódását és a nevelésnek nagyobb térfogla-
lását tanár és tanítvány részéről egyaránt. 

Kérdés most már, hogyan lehet a méltányosság 
szempontját szigorúbban és nagyobb emóciók nélkül 
középiskolánkba belevinni ? Tekintettel kell lennünk 
a gyengébb tehetségűekre, a tehetségesebbekre és e 
két részből alkotott egészre. Az egész tanítás alap-
elve pedig ez: Aki nagyobb tehetséggel van meg-
áldva, az több munkát köteles végezni. Az említett 
két részből alkotott egész a gyengébbekre való tekin-
tettel a most előírt tananyagnál kevesebbet végezne, 
az egyes tudományágaknak csakis főbb elemeire 
törekednék a mostaninál kevesebb óraszámmal. Hogy 
az összes tanulók ezen főbb elemeket alaposan el-
sajátítsák, arra nézve az ellenőrzésnek rendkívül szi-
gorúnak kellene lennie, hogy a középiskolába nem 
való tanulók más, tehetségüknek megfelelőbb iskolába 
vagy életpályára lépjenek. A munka nagyon inten-
zív volna, mert mindent nagyon alaposan lehetne 
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megmagyaráztatni előbb a tehetségesebbekkel, azután 
a gyengékkel. Az utóbbiaknak is idejük volna az 
emésztésre, sőt egyik-másik talán a szoros köteles-
ségen fölül is tudna valamit fölmutatni, ami a munka-
kedv élesztésére és nevelés szempontjából is fontos 
volna. A tanár ily körülmények közt behatóbb neve-
lésre is ráérne. A nevelés és tanítás bizonyára különb 
és alaposabb eredményeket mutathatna föl, mint ma 
a gyengébb tehetségűeknél. 

Minden egyes tantárgynál külön-külön kiválo-
gatván a tehetségesebb tanulókat, ezeket külön órákra 
fogjuk be és annyit végeztetünk velők, mint ameny-
nyit ma egy egész osztállyal, sőt talán még nagyobb 
eredményt is tudnánk elérni. A nevelés és tanítás 
intenzive ugyanolyan volna, mint a gyengébb tehet-
ségűeknél, csak extenzive volna nagyobb. A gyakor-
lati foglalkoztatások (kísérletek) is meg volnának oldva. 
Az így alakított csoportok a középiskola tudományos 
körei volnának, hol az általános műveltség elnyerése 
mellett a tanulók individuális képességük szerint a 
középiskola nívóját meghaladó kiképzésben részesül-
hetnének. A tanulók individuális képességei a mai 
középiskola fői-májának keretén belül individuális 
jelleget kölcsönöznének az egyes középiskoláknak. 
A lehető legtermészetesebb módon, a középiskolai 
tanulók jellemének megfelelően lényegében külön-
böző typusú középiskolák keletkeznének. De a magyar 
tudományos világ is hálás szívvel fogadná, ha már 
a középiskola ráirányítaná a figyelmét az egyes tár-
gyakban kiváló tanulókra az egyetemi tanulmányok 
megkezdése előtt. Viszont a tanulókra is jó hatással 
volna, ha még a középiskolában hozzászoknának a 
kedvvel űzött, szabadabb szellemi foglalkozáshoz, ami 
a pályaválasztásra is jótékony befolyást gyakorolhatna. 

Ezen tudományos köröknek együttes ülése (alsó 
és felső osztályok külön) volna az önképzőkör, hol 
ebben az esetben sokkal változatosabb és élénkebb 
volna az élet, mint ma. 

Ily módon a középiskola alaposabban képzett 
és nevelt ifjakat küldene az életbe, kik egyéni haj-
lamaiknak megfelelő, de alaposan megemésztett álta-
lános műveltséggel is rendelkeznének, kik minden 
igaz, jó és szép iránt tudnak érdeklődni és az élet 
küzdelmét a győzelem reményével vehetnék föl.1 

X. Schiff József dr. 
A modern pedagógiában sokat vitatott kérdések 

ezek. Mindenki érzi, hogy valamit tenni kell abban 
az irányban, hogy a tanulók megkedveljék a szellemi 
munkát s ne undorodjanak meg tőle. A sok tapo-
gatódzás után végre majd csak rájönnek erre a módra 
is, különös tekintettel a tanulók különböző egyéni-
ségeire. Szerk. 

1 A tárgyalt kérdéssel szorosan összefügg egy napközi 
otthon létesítése minden középiskolában, hol a tanulók sza-
bad óráikat eltöltlietnék. De erre, mint részletkérdésre, úgy-
szintén az érdemjegyek módosítására csak úgy térhettem 
volna ki, ha a figyelmet a dolog lényegéről eltereltem volna. 

J pszichologizmus és logizmus. (in.) 
(Ismerettani tanulmány.) 

Keressük már most, hol lehet e két ellentétes 
szempont közül az az alap, melyre az ismerettant és 
a logikát biztosan lehet építeni ? A pszichologizmus 
álláspontját már eleve diszkreditálják szoros össze-
függése a szenzualizmussal, a pozitivizmussal s így a 
szkepticizmussal és agnoszticizmussal ; általában a 
pszichologizmus csak egyik jelensége annak az áram-
latnak, mely anthropocentrikus világnézetet hor-
dozza korunkban, mely jól megalapozott történeti 
mult fejleményekép jelentkezik s melynek fő jellem-
zéke minden világnézeti érték alanyi áiértékelése. 
A voluntarizmus voltakép abból az alapból fakadt, 
hogy korunk szelleme az egyént tartja a mindenség 
középpontjának s ezért méltán nevezi a pszicholo-
gizmust egyszerűen anthropologizmusnak Geyser, 
korunk egyik legalaposabb ismerettan írója (Grund-
lagen). 

A logizmus kritikájához pedig már adtunk két 
jelentős szempontot. Az egyik, amit említettünk, az 
volt, hogy Kant s utána a logisták jelentős része, 
magát ismerő természetünket értette félre, mikor 
formális tanaiban ismeretünket ügy alkotta meg, 
hogy általa a tárgyakhoz létmódot adott. Ha a dol-
gok valósága ismeretünktől függetlenül «Ding an 
sich», s ismeretünk által e Ding an sich térbeli s 
időbeli alakot nyer, akkor ismeretünk híjával van 
annak a kelléknek, mely felé minden ismerés az 
ösztön erőszakosságával tör: a valóság jellegének s 
ezzel együtt az igazság jellegének is. Akkor igaza 
lesz K. Fischernek, ki Kant bölcseletének kritikájá-
ban azon nézetnek ad kifejezést, hogy «Gesetze des 
Vorstellens beherrschen die Erscheinungswelt, weil 
sie dieselbe machen ; daher sind sie, soweit sich das 
Reich der Erscheinungen erstreckt, Weltbedingun-
gen oder Weltprinzipien, deren Bedeutung völlig 
verkannt wird, wenn man ihnen nur anthropolo-
gische oder psychologische Geltung zuschreiben will : 
sie können nicht durch Psychologie begründet wer-
den, weil sie diese selbst erst begründen».1 A Kan-
tizmus ismerés-módja nem ismerés-mód többé, 
hanem lét-mód is egyszersmind: a dologhoz (Ding 
an sich) hozzáadja a kategoriális és szemléleti lét 
apriorikus módjait. Megismerhető szerinte mindaz, 
ami a tapasztalásnak tőle felállított kategóriáiba 
belépett, ami magánvaló (Ding an sich) ezek szerint 
átalakult. Ami nem alakul át, hanem önmagában 
marad, az nem lehet tárgya az ismeretnek.2 

1 K. Fischer, Kritik der Kantschen Philosophie 12. 1. 
3 A Kantról itt mondottak, mint látnivaló, nem mások, 

mint az első Kant kritikusok véleménye a Ding an sichről, 
ismerettani fogalmazásban. Már akkor megmondották, hogy 
az a fogalom (a Ding an sich) mely Kant filozófiájába be-
vezet, egyszersmind ki is dob onnan. V. ö. Pauler A. A ter-
mészet-filozófia fogalmáról (1898) 22. §. A projectió tana. 



644 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

Ami pedig a másik szempontot illeti, hogy pl. 
Kant is hellyel-közzel a pszichologizmus vizein evez, 
oda vezet bennünket, hogy keressük a logizmusnak 
a pszichológiai alapot. Mert épen a tapasztalat mutatja 
azt, hogy a legtisztább logizmus kénytelen a «lelki 
erők», «tehetségek» rendszeréhez fordulni, ami tisz-
tán a pszichologizmusnak kedvező álláspont s ez 
értelemben a túlzó logizmusnak az anthropologiz-
musba való áthajlását jelzi.1 Nem a dilettáns józan 
ész fogja tehát követelni azt, hogy a «középúton» 
keressük a kérdés megoldását, hanem igenis a helyes 
ismerettani belátás, melyet szerintünk még egy alap-
vető tény is támogat. Ezt szeretnők a léttudat kate-
góriájának nevezni. Ez lesz az, mely a két szélső-
séges álláspont között a helyes álláspontot van hivatva 
felderíteni épen azért, mert e kategória mindkét 
szemponttal közös. Hogyan ? 

A léttudat kategóriájának nevezzük azt a tovább 
elemezhetetlen adatot, hogy minden ismeret-aktusunk 
az ismerő tudatot tételezi fel. Bennünk racionális 
lényekben ez az öntudat alakjában lép fel s mint 
mondottuk, minden ismeretfolyamat ezen tudatnak 
folyamata, az ismerés egyet jelent számunkra tudat-
tartalmunkkal. De másrészt a lét kategóriája is sze-
repel itten, még pedig feloldódva a tudat-kategóriában : 
hiszen a tudat-lét a létezésnek egyik faja csak. Vala-
mint a pszichológiának alapja a tudat, melynek a 
pszichológia térbeli, időbeli s okbeli meghatározá-
sait adja, akképen a logikának alapja is a tudat, 
mely épen pszichológiai aktusaiban éli át a létet ; 
vagyis problémánk egész köre egy pontra koncent-
rálódik: a tudatproblémára, pszichológiai s logikai 
kettős vonatkozással. Ez az, amit a skolasztika az 
ismerettanokban «factum primum»-nak mond, ugyan-
csak ez a descartesi Cogito ergo sum-nak modern 
ismerettani átértékelése, melyre mint alapelvre lehet 
egész rendszert építeni, amint újabban bemutatta 
Josef Müller dr. (System der Philosophie, Mainz 
18982). 

Vizsgáljuk az itt mondottakat bővebben. Azt 
mondottuk, hog}' egyetlen alapelvre sikerült vissza-
vezetnünk mindent: a lét-tudat, vagy tudat-lét kate-
góriájára. Kettőt kell itt kiemelnünk. Az első, hogy 
a lét kategóriája lesz a főkategória, mert a tudat 
csak a létnek egy módosult (pszichikai) alakja. Ebből 
fog következni azon meggondolás, hogy a lét-kate-
gória, mint alap, tovább fog hatni s érvényesülni 
egész ismeretvilágunk minden atomjában. Mégpedig 
ezt a létet, nemcsak mint ismeret-kategóriát kell fel-
fognunk, hanem mint közvetlen átélést, melyben 
tehát meg lesz alapozva az ismerésnek lét-felölelő jel-

1 Geyser, Grundlagen 14: «Ergeben sich aber die Formen 
und Gesetze des Denkens aus der Natur der menschlichen 
Seele, so sind sie konsequent an sich nichts weiter als der 
Ausdruck der angeborenen psychischen Organisation des 
menschlichen Geistes.» 

2 A könyv egyházi approbációval jelent meg. 

lege. Valamint öntudatunkban saját létünket ismertük 
meg, akképen fogjuk ismeret-aktusaink további igazi 
tárgyaiul azon ismerhetőket tartani, melyek hasonló 
létjelleggel lesznek felruházva. S valamint az öntudat 
a saját maga megismerésének aktusától független lét, 
akképen minden igazi létnek, melyre az ismerés 
irányulni fog, tőle független létnek kell lennie. Ezt 
nevezzük az ismerés létre irányuló jellegének, vagyis 
objektivitásának, logikai érvényének. Ez értelemben 
az ismerés épen létjellegénél fogva magát a többi 
létezők közt egyenrangúnak ismeri el s nem tekint-
heti magát egyedül (de a tárgyakat sem egyedül) az 
ismerés kizárólagos forrásának. 

Viszont a tudat-kategória azt a tényt van hivatva 
megalapozni, hogy bármeddig is elemezzük ismere-
teinket, azoktól az alanyi elem soha kiküszöbölhető 
nem lesz s hogy a valóság felismerésének egyes 
elemeit tudatunk feltételeiben is kell keresnünk. 
Ezzel a pszichologizmus követeléseinek teszünk ele-
get, de a lét-elem (objektivitása ismereteinknek) 
egyszersmind meghiusítja a pszichologizmusnak azon 
törekvését, mely fel akarja olvasztani a pozitív tudo-
mányokat a pszichológiába. E rendkívül egyszerű 
álláspont egyszersmind lehetne akár a skolasztika 
álláspontja is, hiszen az is a lét és tudat összehatá-
sában látja az ismerés érvényességét: adaequatio rei 
et intellectus. 

Álláspontunkból könnyű lesz most már megítélni 
mind a két tábor érveit tulajdonképeni tárgyunkra, 
az ismeretek eredetére vonatkozólag. A fönnebbiek 
szerint közvetítő állást foglaltunk a pszichologizmus 
és logizmus kizárólagos szempontjai között. Volta-
képen a neoskolasztikus bölcselők közül azok, kik 
a modern bölcseleti áramlatokkal összefüggésben 
vannak, szintén ezen közvetítő álláspontot foglalják 
el, mindössze terminológiájuk más s a tőlünk jelzett 
álláspontot nem jelzik világosan. Ebben is a sko-
laszticizmus életrevalósága nyilatkozik meg, épúgy, 
mint azon föntebb említett tényben, hogy szerencsés 
természeténél fogva a naiv realizmus kérdését is 
hivatva van megoldani. Pesch1 röviden érintve a 
pszichologizmus és logizmus harcát, hozzáteszi : «Inter 
quos ex adverso sibi obloquentes ratio disponendi 
recta . . . interiecta est in medio». S csakugyan logi-
kája alapvetéséül hosszan tárgyal ismerésünk mód-
járól, tartalmáról, eredetéről, úgy, hogy e rész erősen 
a pszichologizmus felé hajlik, sőt maga hozzáteszi, 
hogy «de cognitionis natura absoluta tractatio ad 
psychologiam spectat».2 Álláspontja azonban mégis 
tisztázva van épen azzal, hogy ő nem «abszolúte» 
tárgyal a logikában pszichológiai jelenségeket, csak 
alapvetésül s másodszor a logikai igazság pszicho-
lógiai megállapítására természetesen nem vállalkozik. 
Hasonlóképen elemzi megismerésünk pszichológiai 

1 Instit. logicae I. 103«. 
2 U. o. 105. 
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oldalát Mercier:1 «la Critériologie, une dépendance 
de la Psychologie», de nyomban különböztet a 
pszichológia s ideologia között, melyek mindegyiké-
hez tartozik a bizonyosság, az ismerettan tárgya s 
egyszersmind észbeli (lelki) tevékenységünk tárgya; 
ugyancsak szükségesnek tartja áttérni a pszihol. néző-
pontról a kritikaira, mikor a logika alapfogalmát, 
az igazságot kezdi tárgyalni («Passage du point de 
vue psychologique au point de vue critique», 15. 1.) 
Közvetítő álláspontot foglal el még Wundt is2 minden 
pszichologizmusa ellenére, továbbá Volkelt, Höffding, 
kinek szavai épen álláspontunkat illetőleg jelentősek : 
«Die Erkentnnistheorie untersucht die Formen und 
Elemente unserer Erkenntnis hinsichtlich der Frage» 
ob sie sich gebrauchen lassen, um das Seiende zu 
verstehen, während die Psychologie sie hinsichtlich 
ihrer tatsächlichen Entstehung untersucht, sie mögen 
nun brauchbar und gültig sein oder nicht».8 Ide tar-
tozik még Palágyi és Pauler Á.4 is. 

Ezek előrebocsájtása után álláspontunkat a követ-
kező pontokban világítjuk meg: 

1. Ismereteinknek, mint ismereteknek alapja sem 
kizárólag a logika, sem kizárólag a pszichológia, 
hanem egy, mindkettő körébe tartozó alapvétő tény : 
a lét-tudat kategóriája, vagyis az ismeretlen primum 
factuma. Ebben meg van alapozva ismereteinknek 
mind alanyi, mind tárgyi határozmánya s egyúttal 
az alany-tárgy egymásrahatásában a logikai igazság 
kritériuma : adaequatio rei et intellectus. 

2. Amennyiben ez alapvető tény pszichológiai 
és logikai természetű egyszerre, ismereteink eredete 
pszichológiai és logikai «forrást» tételez fel. Ameny-
nyiben minden ismeret tudat-aktus, annyiban elfo-
gadjuk az «ismerő-tehetségek» elméletét, anélkül 
azonban, hogy a formális logikától involvált innatiz-
must (és így anthiopologizmust) elfogadnók; szem-
pontunk helyessége épen abban áll, hogy a tudat-
lét kategóriáját kategóriának, vagyis a benne foglalt 
két elemet elválaszthatatlannak tartva, nem eshetünk 
a formális logika egyoldalúságába, hanem az ismerő-
tehetségeket szervesen összekapcsoljuk a léttartalom-
mal s e kapcsolatból vezetjük le a logikai törvénye-
ket. E szempontunk közös e tekintetben Geyserével.5 

3. A mondottakból világos, mért nem tesszük a 
pszichologizmus szempontját a magunkévá. További 
részletezés helyett elég rámutatnunk, hogy a pszicho-
logizmus ellen felhozott logista meggondolások a mi 
érveink is. De nem tesszük magunkévá Kant transz-

1 Critériol. gén.5 Ill, 5—16 11. 
2 Einleitung in die Philos (1900) 82; 1. még Philos. Stu-

dien IV 19, V, 51, XIII 320 kk stb. és a Grundriss der Psychol.5  

(1902). 
3 Religionsphilosophie (1902) 85. 
4 Az ismeretelméleti kategóriák problémája (1904) 6—16. 
5 Grundlagen 16 : Die Basis unseres Standpunktes liegt 

in der Einsicht, dass die logischen Formen und Gesetze des 
Denkens ihren wesentlichen Inhalt von ihrem Verhältnis zu 
den Gegenständen emptangen, die wir durch sie erkennen». 

cendentális methodusát sem, melyben Riehl-lel nagy 
ismerettani haladást látunk ugyan,1 de nem a prob-
léma megoldását. Kant egyedül az ismeretek logikai 
érvényét s eredetét vizsgálja, függetlenül azok pszi-
chogenetikus fejlődésétől. A pszichogenetikus fejlő-
déstől mi is eltekintünk, de nem a pszichogenetikus 
tudat-alaptól. Kant s vele a logizmus rendszere azon 
kivül, hogy az ismerésmódot és a létmódot fölcse-
rélte egymással, ismereteinknek relativitását vallhatta 
csak, mert megalapította az alany-tárgy korrelativi-
tását minden ismerésben,2 a relativ igazság pedig 
nem igazság. Végül Kant és a logizmus éjien azon 
hibába estek, melyet a «dogmatikus jellegű» realiz-
musnak szoktak tulajdonítani, hogy fölöslegesen 
megkettőzi az ismeret- és létvilágot s például a 
Kant-rendszer «tiszta-tapasztalás» fogalma a levegő-
ben lóg, nem reális ismerő érték.3 Végül a Husserl-
féle és Bolzano-féle «Wahrheiten an sich»-elmélet-
ben, mely teljesen eloldja az ismerés világtörvényeit 
a tudat-alaptól, a fogalmak hiposztazálását látjuk s 
igazat kell adnunk Palágyinak, ki kiemeli, hogy az 
igazság nem valamely «harmadik ország» (Drittes 
Reich) önálló lénye, hanem kizárólag az individuális 
ismerő alany valamely viszonyában áll. Minden igaz-
ság, amellett, hogy absolutum quid, az én igazságom 
is.4 Az érvényes igazság eredete tehát nem logikai 
apriorisztikus formák forrásában keresendő, hanem 
az ismerő alany és a lét kategorikus törvényeiben. 
Adaequatio rei et intellectus. 

4. A mondott alapon most már felépíthetjük az 
ismerettan és logika rendszerét. Ennek a felépítésnek 
alapvonalait most nem jelölhetjük meg, mindössze 
csak utalunk arra, ami következménykép levonható 
tételünkből. Ilyen következmény pl. az evidencia 
szerepe az igazság kutatásában. Ha a lét-tudat kate-
góriájának alapján állunk, el kell fogadnunk (ami 
úgyis szembeszökő), hogy az igazság elkerülhetetlen 
kritériuma az evidencia, a gondolati szükségképiség. 
De mivel a föntebbi kategória lét-kategória is egy-
szersmind, a mondott szükségképiség is nem csupán 
pszichológiai, hanem logikai lesz. Ebben különbözik 
rendszerint pl. Lipps, Siegwart, Stumpf stb. felfogá-
sától, kik az evidencia szükségképiségében egyszerűen 
pszichol. meghatározottságot (determinizmust) látnak. 
Ez természetesen relativizmusra és anthropologiz-
musra vezet. Végül utalunk arra, hogy ez az ada-
equatio, amit a skolasztikával fentartunk, azt jelenti, 
hogy megismerés és ítélés tulaj donkép egy és ugyanaz. 
Fönnebb láttuk, hogy minden igazságnak, melyet 

1 Der philos. Kriticismus und seine Bedeutung für die 
positive Wissenschaft I (1876) 8. 

2 V. ö. Bevilaqua Béla, A valóság problémája (1911) 5 ; 
Pauler Á. A term, filozofla fogalmáról (1898). 

3 Ezt már részben Fries felismerte, Neue Kritik der 
Vern. (1807) I Einleitung. V. ö. Pauler, Az ism. elm. kateg. 
probl. 14 1. ; Seheler, Die transz, u. psych. Methode 59. 1. 

* Der Streit der Psychol, etc. (1902) 43 kk. 
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felfogunk, előbb ítéletek alakjában kell megjelennie. 
Ezen külön helyzete minden öntudati aktivitással 
szemben teszi az ismerettannak egyszersmindenkorra 
szóló megismerési primär sajátságát. A logikában 
tehát egyszerűen az itélettan megalapításáról van szó. 

A további következmények levonásától jelenleg 
eltekinthetünk. Mindössze arra törekedtünk, hogy 
feltárjuk a filozófia kedvelői előtt azon szempontok 
gazdagságát, melyek ezen minden izében modern 
bölcseleti mozgalom vizsgálásakor feltárulnak s meg-
kísértsük a megoldásnak egy módját, mely a vita egy 
nyugvópontját s a skolasztikus filozófia gazdagodását 
jelentheti. A pszichologizmus és logizmus harca 
helyesen vizsgálva, apologiát űz nagy és becses 
hagyományok mellett. Várkonyi Hildebrand. 

Pongrácz Imre báró egri kanonok római útja 
és iskolázása. (i.) 

A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család közel 
hét százados életében jeles hadvezéreket és egyházi 
férfiakat adott hazánknak. Marcona zsebrák-, német-, 
törökverő harcosok sűrűn váltakoznak szelidlelkű 
kanonokkal, püspökökkel, a tudományok békés apos-
tolaival. 

A hitújítás szelleme a családot sem hagyta érin-
tetlenül s a báróságszerző (1608. dec. 7.) Dánielnek 
fiai a XVII. század elején már nem egy hitet valla-
nak ; János protestáns, az ifjabb Dániel azonban a 
katholikus egyház hive.1 Gyermekei is katholikusok; 
György, esztergomi nagyprépost és váci püspök, Ágnes 
Leopoldina nagyszombati apáca, Julianna pedig 
Luzinszky Jeromos esztergomi kanonok testvérének, 
Sámuelnek a felesége. 

Míg János protestáns marad, gyermeke, Ferenc, 
már visszatér ősei hitéhez2 s példáját huga, Zsuzsanna 
Eszter is követi, ki 1652-ben katholizál, Judith pedig 
Bársony György, a későbbi egri püspök atyafiának, 
Zsigmondnak, nyújtja kezét. Ferenc 1651-ben nőül 
veszi a protestáns Deseőffy Annát s házasságukból 
születtek 1654 augusztus 5-én a Trencsén megyei 
Nedecen Imre és testvére, a szintén katholikus ifj. 
Ferenc s protestáns húgai, köztük Borbála.3 

Hősünk, Imre, gondos nevelésben részesült. Az 
egyházi pályára készülve, nagybátyja, György püspök, 
vette pártfogásába. A bölcsészetet s a theologiát Nagy-

1 Bashalmi levéltár 24. cs. 124. sz. — 1650. jut. 20. 
2 1649. szept. 8-án a vigília és pénteki böjtöket kivéve 

felmentést nyer. U. ott. 24. cs. 57. sz. 
3 Kollányi Ferenc : Esztergomi kanonokok c. műve 

301. lapján tévesen Szepesmegyébe helyezi Imre szülőhelyét. 
Téved abban is, (u. ott 302. lapon), hogy testvéreivel 1682-ben 
bárói rangra emeltetett, mert a báróságot már 1608. dec. 7-én 
szerezte I. Dániel. — Téves az az állítása is, hogy György 
püspök anyja Dubinszky Erzsébet lett volna, hanem Révay 
Erzsébet és II. Dánielnek második feleségétől Dubniczky 
Anna Máriától csak egy fia, Gáspár született, kit György fél-
testvérének nevez egy 1669-iki oklevél. 27. cs. 73. sz. Egyéb-

szombatban végezte, «ahol egy vitatkozásával»1 any-
nyira kitűnt, hogy Szegedy Ferenc egri püspök 1675. 
jul. 21-én a tudományokban való jártassága, kiváló 
erkölcse és jámborsága miatt kinevezte néhai Colos-
vári István egri kanonok helyére s meghagyja a 
káptalannak, hogy az utolsó kanonoki stallumba 
iktassa be és részesítse őt a megfelelő jövedelemben.2 

Mivel Imre akkor «rebellió miatt» személyesen 
nem mehetett felföldre, György püspök megkérte 
Szegedy Ferencet, hogy Imre helyett egyet installál-
tasson.3 A beiktatást egyéb is akadályozta. Pongrácz 
Ferenc úgy értesül fia, Imre leveléből, hogy György 
püspök augusztus hó elején a «római utat maga elei-
ben szándíkozik venni». Kéri is bizodalmas ura öcs-
csét, mivel fiát, Imrét, tanulásra szándékozik vinni 
Bómába, «vagy két hétre hazabocsátani ne nehezteljen, 
láthassa édes anyját iltiben, bocsáthassa magátul édes 
anyai áldással».4 

György püspökkel 1675. augusztus vége felé szép 
társaság kelt útra. Ott van Imre, öccse Ferenc, Eszter-
házy úrfi, meg Koháry uram.6 A változatos utazás, 
a sok látni való élénken megragadta fogékony ifjú 
lelküket és Velencéből szept. 13-án kelt levelében 
mindkét testvér részletesen számol be atyjának, Imre 
latinul, az ifjabb Ferenc pedig magyarul.6 

«Istennek jóvoltábul ez elmúlt hétfőn, úgy mint 
9 Septembris érkeztünk abba a hires nevezetes Velence 
városában, hátra hagyván az nyomorult Stiria és 
Carinthia országát, az holott sok alkalmatlanságokat 
kellett szenvednünk az útnak rossz volta miatt, mert 
mind egészen tizenegy napig7 azon kűsziklákot hág-

ként jó forrásul szolgált dolgozatomhoz. Lásd a töredékes 
családfát : 

I. Pongrácz Dániel báró 
Fogarasi Majláth Anna 

II. Dániel (kath. 1650) 
János (prot. 1650.) 1. Révay Erzsébet 

Szlavniczai Sándor Erzsébet 2. Dubniczky Anna Mária 

id. Ferenc (kath. 1649.) Zsuzsanna Eszter Judith 
Deseőífy Anna (prot.) katholizál 1652. Bársony Zsigm. 

Tiïire ifj. i C r T l ^ b á í T id.Palochaylstv. 
(kath.) (kath.) (prot.) 

I 

1. György Ágnes Julianna 2. Gáspár 
váci püspök Leopoldina Luzinszky Sámuel 

és esztergomi apáca Nagy-
nagyprépost szombatban 

27 cs. 72. sz. 
1 Kollányi: i. m. 302. 1. 
2 Bashalmi levéltár 29. cs. 59. sz. — Ellenjegyezte Mérey 

István püspöki titkár. 
3 U. ott 30. cs. 2. sz. 
4 Pongrácz Ferenc fogalmazványa Györgyhöz. Év nélkül. 

U. ott 41. cs. 33. sz. 
s U. ott 29. cs. 64. sz. 
6 U. ott 1675. szept. 13. — Imréé 29. cs. 63. Ferencé pedig 

64. sz. alatt. Ez utóbbi szövegét használtam, Imrééből az el-
téréseket jegyzetben adom. 

1 Imre 12 napot ir. 
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tuk, noha egyéb eránt sok szép városokat és más 
méltó emlékezetre való dolgokat (az melyeket jed-
zésben vévén egy könyvben, ha Isten visszaviszen 
szerencsésen, megmutathatom Nagyságodnak) láttunk. 
És kiváltképen mihelyenForum Julium (ma: Friaul) 
nevű olasz tartományban érkeztünk, (az mely velen-
césekhez tartozandó) azonnal jobb kedvünk érkezek 
az peregrinatióhoz, mert immár ezen a földön az 
utunk mind alkalmatosabb, mind penig" kedvesebb 
és gyönyörűségesebb, mivel mindazon szőlőbül álló 
lugasok között megyünk s másképen szántóföldet 
nem is látni, hanem mezőségben lévén az szőlők, 
minden barázdája ki vagyon ültetve az szántóföld-
nek sok szép élő fákkal, amellett szőlőtőkkel, az mely-
nek az ágai megnőlvén, felfűzik az élő fákra és igy 
karú helyett élőfát ültetnek s . . . nem is kapálják a tövit. 
Gabonát másfélét nem látni török búzán és a po-
hánkán kívül. Gyümölcs mindenféle bőven vagyon. 

Itten Velencében sok szép dolgokat mutattak az 
úrnak, (t. f Pongrác György püspöknek) az holott 
mindnyájan jelen voltunk. Legelsőbben is Szent Márk 
templomában1 levő reliquiákat, amellett az respublika 
kincsét is megláttuk ugyanott, . . . az melyet én elégsé-
gesen ki nem írhatom Nagyságodnak, hanem .. . szó-
val declarálom. Az arcenádát (t. i. arzenált) is meg-
já r tuk . . . Az mind teli fegyverrel, különb-különb félé-
vel. Lovast, gyalogot kétszázezer embert felfegyverez-
hetnek véle, az mely fegyvert igen szépen tisztán s 
fényesen tartják, ágyút sok számtalant, gályákhoz 
való eszközöket.» Mint mondák, az említett arzenál-
ban 2200 mesterember dolgozik, kik «fegyvertisztítás-
ban, ágyúk és gályák csinálásban és más eszközök-
ben foglalatoskodnak mindennap». 

Szeptember 13-án «mentünk az idevaló herceg-
hez, (az kit az respublica választ) audientiára azúrral 
(Pongrácz György püspökkel), az holott maga szobá-
jában senkit mást nem bocsátottak, hanem Eszter-
házy úrfiat, Kohári uramot s engem bátyám uram-
mal. Más itt való főrendű emberekkel is megismér-
kedtünk». 

Azt hiszi, hogy holnapután vizén Róma felé 
indulnak, ahol három hétnél tovább nem mulatnak 
s így november végén vagy december elején Horvát-
országon át haza érkezik György püspök úrral. 

Utazásuk azonban már másnap bekövetkezett. 
Szeptember 14-ikén Velencéből «kanalisokon»2 meg-
indulván, másnap (szept. 15) Paduába érkeztek. 
«Ez a város elég nagy, de kevís níp lakik benne». 
Két nevezetes temploma vagyon, Szent Antalé, «sok 
alabastrom és márván kőoszlopokkal felékesítve, 
másik Sz. Justina temploma, enníl sokkal szebb és 
íkesebb». Elvégezvén ajtatosságukat szent Antal tes-

1 Imrét a templom márványburkolata és a padlón levő 
mozaik ragadta csodálatra. Említést tesz egy épülőfélben 
levő templomról is. U. ott 29. cs. 63. sz. 

£ A további útra Pongrácz Imre 1675. okt. 3-iki levele 
Rómából. U. ott 29. cs. 66. sz. 

ténél, azonnal tovább indultak Ferrara felé. Ferrará-
ban másnap misét hallgatva, korán reggel két hin-
tón Bolognába utaztak, hol Szent Katalin, Sz. Domon-
kos és Sz. Terézia ereklyéit nézték meg. «Ez a város 
háromszor nagyobb Bécsnél. Házai mind csak különb-
különbféle oszlopokon állanak, kernyeskeről szép 
palotákkal és kertekkel vagyon felékesítve». 

«Innít osztán — írja Imre — harmad napra 
lovakon (mivel másképen nem járhatni), megindul-
tunk Florentia felé sokfíle hegyeken és kősziklákon 
menvín s másfíle alkalmatlanságokat szenvedvín, 
mely városba harmadnapra érkezvín, harmad napig 
mulattunk. Ott is szép, látásra méltó dolgokat mutat-
tak níkönk, legelősször is odavaló hercegnek kincsét, 
aranymívet, sok kölenb-kölenbféle drágaköveket». 

Még inkább meglepték őket a ritka állatok. 
«Ezután kertbe mentünk, ahol szép vízi mestersége-
ket láttunk, azonkívül vadakat, tudnyaillik, orosz-
lányokat, fehír medvíket, egy csuporba strucmada-
rakot, párducokot, fáczánmadarakot, indiai teheneket, 
indiai kappanyokat és másféle vadakat». A vendég-
látás sem maradt el, sőt még útravalóval is ellátta 
őket. «Herceg is borral, tyúkkal, kinyérrel, lektáriu-
mokkal gazdálkodott püspek uramnak ő nagyságának, 
ebíden is egyszer jól tartotta hercegi módon». 

Závodszky Levente dr. 

A föld és az élet történetéről. av.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Klaatsch elmélete nagyon szimpatikus, hajlok 
feléje magam is, de azért meglátjuk benne a hibá-
kat, Kollmann theoriájában szintén. 

Kollmann ama önkényesen kimondott axiómá-
ból indul ki, mely szerint: a kicsinyből fejlődik a 
nagy typus, mintha bizony középnagyságúból nem 
alakulhatott volna mindkettő. Ha elmélete igaz, akkor 
ősdiluviumi és harmadkori pygmaeusok fosszilma-
radványait meg kell találni; sajnos, eddig ismeret-
lenek. 

Az ontogenezisre vonatkozó nézeteit Kollman-
nak is, mint Ilaeckelnek : a paleontológia tényeire 
való tekintettel kellene megalkotnia. 

Klaatsch elméletének őslénytani bizonyítékai 
hiányosak ; nincsenek meg a közbeeső tagok a Chiro-
teriumtól az eocén-kori emlősökig és innét hiányza-
nak az emberig. A fosszil majommaradványokat 
Klaatsch nem értékesítheti az ember származásfáján, 
mert szerinte a majmok csoportját fattyúhajtásként 
tekinthetjük a törzsfán. 

Érdekes, hogy Klaatschéhoz hasonló elméletet 
tanított a kiváló német fizikus és bölcselő Kari Snell, 
kire azonban ráfogták, hogy a majmot származtatja 
az embertől, holott ezt állítani ép oly kevéssé akarta, 
mint Klaatsch. 

Az ember állati ősöktől való leszármazását egy-
aránt vallják természettudósaink, de ama kérdésre, 
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hogy melyik állatból, mikor és hol eredt, arra már 
quot capita, tot sententiae. Véleményeikkel egymás 
elméletét rontják le. Jellemző, hogy mindenik elmé-
let hivei «kétségbevonhatlan tényekre» hivatkoznak ; 
az egymásnak ellentmondó, de azért «mathematikai 
biztonsággal» felépített theoriákat a tudomány meg-
ingathatatlan eredményeként hirdetik, az ellentétes 
véleményt pedig gyerekes spekulációnak gúnyolják. 

Schmitt tanár nem túloz, midőn az ember ere-
déséről szóló könyvében írja, hogy oly zűrzavar még 
nem támadt tudományos probléma körül, mint minő 
jelenleg az ember eredésének kérdése körül kavarog. 
Ennek okát is megjelöli: «Gerade die Tatsache, dass 
man ein gewisses Quantum von Erscheinungen sich 
zusammensucht, und die andern beiseite lässt, ist 
heute noch ein Hauptfehler der deszendenztheoreti-
schen Arbeiten und die Ursache für die vollstän-
dige Haltlosigkeit so vieler Stammbaumkonstruk-
tionen.»1 

Az azonban, amit Waither az emberevésről ír, 
az inkább rémregénybe, mint természettudományos 
munkába való következtetés. «Krapina mellett több-
nyire összezúzott és a tűztől megszenesedett nagy-
számú emberi csontot találtak». A krapinai ősember, 
kinek karja finomabb alkotású volt, mint a mai em-
beré, «vadászzsákmánya az emberen kívül még orr-
szarvúakból és medvékből állott. . . bizonyára valami 
vad nemzedék lehetett, erre vallanak kannibáli lako-
máiknak Krapinán talált maradványai». (583.) 

Walther maga sem véli szükségképeni következ-
tetés eredményéül tüntethetni fel a kannibalizmust. 
De ha már megemlítette s nem volt hajlandó eset-
leg halottégetés maradványainak minősíteni ama meg-
szenesedett csontokat, miért nem említette ama tényt 
is, hogy a Moustier-du-Peyzac mellett 1908-ban talált 
neandertypusű fiatalember csontváza mellett kova-
eszközök feküdtek a fej mögött rendben elhelyezve; 
a test alvó helyzetben, a jobb kar az arc fölé hajolva 
nyugodott. 

Walthernek érdeke volt elhallgatni ezt a nagyon 
fontos tényt, hiszen ez empirikus bizonyság az isten-
tagadók túlzó állításai ellen s származástani dogmái-
kat cáfolja meg'. Az ősembert szertartásszerűen te-
mették el, tehát hitt, vagy legalább ismert felsőbb 
eszméket. 

Idevonatkozólag szintén szaktekintély vélemé-
ményére hivatkozunk. Hamann dr. berlini tanárnak 
legújabb művében olvassuk : «Die Reste des Menschen, 
die bis heute auf uns gekommen sind, seien sie nun 
aus der Diluvialzeit oder aus der Pliozänzeit, sie 
zeigen uns Menschen, wie wir selbst sind, keine 
Alfen. Ja, dieser Mensch aus dem Diluvium war im 
Besitz einer hochentwickelten Kultur, er glaubte an 
ein Fortleben des Geistes nach dem Tode, wie wir 
aus der Bestattung des Homo Mousteriensis schliessen 

1 Alois Schmitt: Der Ursprung des Menschen. 1911.89.1. 

müssen.»1 Mulasztást követnék el ha — a Kepler-
bund kiadásában megjelent — Hamannak e kitűnő, rö-
vid, de tartalmas munkáját az érdeklődő közönség-
nek, főleg pedig az apologetáknak figyelmébe nem 
ajánlanám. 

Steinmann paleontológiájában olvassuk e nagyon 
fontos nyilatkozatot: «Skelettreste des Menschen sind, 
wenn man nicht Pithecanthropus als primitiven 
Menschen auffassen will, aus vordiluvialen Schichten 
noch nicht bekannt geworden.»2 Steinmann a Pithe-
canthropust összekötő kapocsként tekinti az ember-
szabású majmok és az ember közt, de nem tartja 
szükségkép primitiv embernek tekintendőnek. Har-
madkori embert szerinte sem ismerünk ez ideig. 

Walther nem mulasztja el az ember származá-
sának nyomait a lehető legtávolabba kutatni. Hivat-
kozik a harmad-időszakbeli kőszerszámokra, az ú. n. 
eolithekre, vagy silexekre, Chantai felső-oligocénkorú 
rétegeiben lemezes tűzköveket találtak, melyek szer-
számalakúak s lepantítottak. «Minden jel arra vall, 
hogy okvetlenül értelmes, emberalakú lényre kell 
gondolnunk, mely ezeket a köveket ott használta. En-
nek a lénynek eddig természetes semmi nyomát sem 
tudták megtalálni.» (575.) Eolilhokat fedeztek föl még 
a thebai konglomerátokban. Ujabban Európa terüle-
tén szintén találtak — Walther szerint —• harmad-
időszakbeli silex szerszámokat, melyekről bebizonyult, 
hogy mesterséges pattintásokkal s rendszeres bevá-
gásokkal készültek. «Azt azonban nem lehet ta-
gadni — írja Walther — hogy sokszor végtelenül 
nehéz, sőt olykor lehetetlen is az eolithokat és azo-
kat a természetes kvarcit- és silexdarabokat egymás-
tól megkülönböztetni, amelyek egészen olyan alakúak, 
mint a harmad-időszakbeli szerszámok. Az eolithok 
a diluvium határáig vezetnek el bennünket és bár e 
szerszámokat bizonyára sokszor még a diluvíum-
ban is használták a kevésbbé művelt törzsek vagy 
jelentéktelenebb egyének, az eolithokat tisztán az 
emberi nem ismertető jeleinek még sem tarthatjuk». 
(577.) 

Walther helyesen viselkedik bizalmatlanul a si-
lexek iránt; következetlen azonban, midőn azokból 
következtet a harmadkori törzsekre és egyénekre. 

Az ősember tényleg minden bizonnyal használta 
a silexeket s azért helyes a kőkort Eolit-, Paleolit-
és Neolit korra osztani, miként a fémkort is újabban 
Réz-, Bronz- és Vaskorra osztják. Helytelen azonban 
az eolithokban a harmadkori ember föltétlen bizo-
nyítékaitlátni s ezt a nézetet a laikusokra oktroálni. 

Tény, hogy a természet fizikai erői, a hő és a 
fagy meg a víz maguk is hasítanak és pattintanak 
silexeket, továbbá a víz elhordhatja a silexeket — no 
meg egyéb maradványokat is — koraibb formációk 
helyére. Véleményünk szerint leghelyesebb a silex-

1 Die Abstammung des Menschen 1910. 54. 1. 
3 Steinmann : Einführung in die Palaeontologie 1907. 

505. 1. 
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kérdésben tartózkodó álláspontra helyezkedni addig, 
míg e probléma jobban tisztázódik. Bizonyos, hogy 
Rutot-nak kutatásai elég valószínűvé tették az eoli-
thok harmad-időszakbeli eredetét. 

Egyáltalán nincs okunk az embernek harmad-
időszakból való származtatása ellen elvi álláspontra 
helyezkednünk, de bizonytalan eredmények nem in-
díthatnak bennünket elhamarkodott Ítéletekből szőtt 
nézetek elfogadására. 

Különösen hangsúlyozom, hogy az eolithokból 
következtetve nincs jogunk az egész ősemberi nemet 
állatiasan primitiv, kulturátlan állapotban levőnek 
minősítenünk. A jelenkor tanú rá, hogy időrendben 
egykorú népek közt nagyon különböző fokú kultur-
niveau lehetséges. Mi elektromos korszakban élünk, 
míg Ausztrália természetnépei közt nem egy törzs 
csak cserébe kapott fémeszközöket használ, egyébként 
most is kőkorszakban él. 

Nagyon sok félreértést és elkeseredett harcot kerül-
tünk volna el, ha korunk tudósai és maga Walther 
is következetesen szem előtt tartanák eme arany-
igazságot: «Ugyanabban az időben, mikor Német-és 
Franciaországban meg Dániában még fejletlen ter-
mészeti népek laktak, az Eufrát és Nilus völgyében 
már magasabb kultura v i ru l t . . . még a letelepedett 
nagyműveltségű népség közepette is hegyi, vagy félénk 
erdei törzsek (vedda, akka) hordáit találjuk, melyek 
még alig szabadultak meg a műveletlenség békóitól. 
Ha ez napjainkban lehetséges, amikor a vasút és 
telegráfdrót úgyszólván az egész világot behálózza, 
akkor nem akadhatunk meg azon, hogy az őskor-
ban is ugyanabban az időben különböző műveltségi 
fokon álló emberfajták éltek.» (570.) 

Eme igazságról főleg azoknak kellene gondol-
kodni, kik az ember faji egységét, meg a kezdődő 
kultura általános állatias jellegét vitatják. 

A tűz használatának legrégibb nyomai még ke-
vésbbé vezetnek a harmad-időszakba, mint az eoli-
thok. A tűzhely lángjának eddig ismert nyomait a 
neandervölgyi és krapinai leletek korán túli időből 
valóknak mondani nincs határozott okunk. Kérdés 
különben, hogy legősibb tűznyomok valóban az ős-
ember magaélesztette tüzének nyomai-e ? Wather 
nem tudna komoly érvvel némi értéket adni ama 
kijelentésének, mely szerint: nem valószínűtlen, hogy 
a főemlősök némely faja egy ideig fenntartani s élesz-
teni tudta volna az erdőégések tüzét. Mivel az em-
szabású majmoknak tüzetfenntartó ösztönük nincs, 
azért ama ősi főemlősöket értelmes lényeknek kel-
lene tekintenünk, ha tüzet élesztettek volna. 

Sokat vitatkoznak újabban azon, hogy az ismert 
délamerikai fosszil embermaradványok a harmad-
időszakból valók-e. Florentino Ameghinonak Biprot-
homo platensis és Tetraprothomo argentinuséra, 
valamint Carlos Ameghinonak Monte Hermoso-i 
femur leletére, meg a Santiago Roth által leírt 
Atlas nyakcsigolyára vonatkozólag szintén Branca 

szaktekintélyére hivatkozunk. Branca szerint a híressé 
vált fosszil Atlas: az első bizonyos harmad-időszaki 
embermaradvány, ha geologiai kormeghatározása 
valóban helyes; t. i. ha a Monte Hermoso valóban 
pliocén-kori és ha ama nyakcsigolya valóban az em-
lített képződményből való. 

Branca különben hangsúlyozza : «Es ist also nach 
jeder Richtung hin unwahrscheinlich, dass der fossile 
Mensch in Südamerika entstanden sein sollte; und 
wenig wahrscheinlich, dass er in tertiärer Zeit dort-
hin von anderswoher eingewandert sein sollte. In-
dessen vorgefassten Meinungen, Dogmen darf man 
sich nicht hingeben. Tatsache ist doch, dass der At-
las menschlich zu sein scheint; und wenn er wirk-
lich von Monte Hermoso stammt, und wenn wirk-
lich die dortigen Ablagerungen pliocän sind, dann 
haben wir in ihm den ersten pliocänen Menschen-
res t . . . Aber jene beiden «wenn» müssen sicher be-
jahbar sein, sonst versinkt auch dieser unwahrschein-
lichste aller Tertiärmenschen wieder in das Gebiet 
der Phantasie.» (i. m. 42.) 

Ismételten említjük, hogy a kinyilatkoztatást hivő 
ker. világnézetnek sem lehet elvi kifogása az ember-
nek harmadkori származása ellen. Mi csupán ama 
túlzó felfogás ellen küzdünk, mely az ember eredé-
sét a nagyon távoli idő sötétjébe akarja burkolni 
azért, hogy zavarosban halászhasson. 

A ker. világnézet kronológiai felfogását nem gú-
nyolhatja Walther, miként azt a zsidókéval teszi, kik-
nek időszámítása szerint: «a világot Isten a Krisztus 
előtti 3761-ik évben, október 7-ikén teremtette, tehát 
ugyanabban az időben, mikor Sargon király meg-
halt.» Mi theologusaink szaktekintélyére hivatkozva 
állítjuk, hogy a Szentirás nem tanít kronologiát. 

Walther Linnére hivatkozott az állati leszárma-
zás érdekében. Mi pedig egy modern «Sistema na-
turae»-ra hivatkozunk. Richard Hertwig müncheni 
egyetemi tanárnak nagybecsű könyvében olvassuk: «Da 
die Lebensweise auf Bäumen ungünstige Bedingun-
gen für die Erhaltung in Versteinerungen bietet, ist 
die paläontologische Ausbeute an Primaten bisher eine 
wenig ergiebige gewesen.» A Pithecanthropus erec-
tus-ról írja R. Hertwig: «Am meisten hat die An-
sicht für sich, dass die Skelettstücke einem antro-
poiden Alfen angehören, der eine ganz ausserge-
wöhnliche Körpergrösse und ganz enorme Schädel-
kapazität und dementsprechend ein relativ sehr 
grosses Hirn besessen hatte.»1 

Az ember leszármazása kérdésének tárgyalása-
kor a természettudósok legtöbbje csak a morpho-
logiai, fiziologiai (vérreakció), őslénytani s az embrio-
logiai tényeket mérlegeli. Bár elég gyakran hivat-
koznak nem létező «tényekre», mégis figyelmen 
kívül hagyják a legnagyobb tényt, azt, hogy az em-
bernek szellemi lelke van. 

1 Hertwig: Lehrbuch der Zoologie 1910. 631. 1. 
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Egy evolucionista természetbölcselő sem bizo-
nyította be, hogy az embernek értelmes öntudattal 
biró lelke: állati lélekből származott. Pedig mily 
sok kísérlet történt erre vonatkozólag főleg az utóbbi 
ötven évben! Az emberi lelket állati lélek fejlődé-
séből való származtatásnak kísérleteihez kevés köze 
volt az elfogulatlan kutatásnak, meg a helyes lélek-
tani ismeretnek. Ama a priori elfogadott tétel magya-
rázása jórészt azért történt, hogy saját maguk s 
követőik lelkiismeretét megnyugtassák némileg egyes 
tudósok, főleg atheisták és agnosztikusok. Történi 
azért is, hogy «laikus» erkölcstanaikat tudományos 
színezetű alapra építsék — Forel rendszere szerint. 

Azonban ezekre a tudós lélekmagyarázókra 
nagyon ráillik Ostwald egyik legutóbbi kritikusának 
gondolata : «Dieser Monismus taugt allenfalls als 
Weltanschauung für die wohlbesoldeten Kulturträger, 
die gute Karriere gemacht, hübsche wissenschaft-
liche Erfolge errungen haben, von aller Welt als 
Gelehrte gefeiert werden, glücklich verheiratet sind, 
sich einer unverwüstlichen körperlichen und geistigen 
Gesundheit erfreuen und von dem wahren Leben 
der Seele mit ihren Tiefen und Abgründen ebenso 
viel Ahnung haben, wie ein Quacksalber von der 
Zellularpathologie...»1 

A nyugalomba vonult Ostwald könnyen írhatja 
a «Sonntagspredigten» ciklusát az ő szászországi 
elegáns «Energie» villájában. — Hanem menne 
Ostwald a nép közé, velük együtt élni. Jönne, 
mondjuk ide az Angyalföldre a nyomorban elkese-
redett népet «fölvilágosítani» arról, hogy nincs halha-
tatlan lélek és túlvilági jutalom; s hogy ezt a «mesét» 
könnyen elfeledi az, aki tudja, hogy cselekedetei az 
utódokban élni fognak s ilyen értelemben lelke 
fönnmarad. Az esetleg (!) nyilvánuló tetszészajban 
bizonyára lehúznák — a beszéd hatására — Ost-
waldnak ha nem is a bőrét, de a pénztárcás fel-
öltőjét. 

Az emberi lélek szellemi valóságára való tekin-
tettel: minő viszonyban van az ember leszárma-
zási elmélete a theisztikus s a kinyilatkoztatás tekin-
télyét hivő keresztény világnézethez? 

Az előbb mondottak után — azt vélem — tar-
tozom megadni a választ erre az önként fölmerülő 
kérdésre. Vájjon szükségkép úgy kell-e gondolkod-
nunk az ősemberről, miként Walther í r ja : a neander-
völgyi ősemberen az emberi nemet megelőző állati 
ősök sorozatának még számos jele látható és noha 
a tüzet már ismerte s ezáltal a magasabb művelt-
ségre vezető ösvényre lépett, életszokásaiban mégis 
megvolt az állati durvaság» ? (I. m. 590.) 

Az igazság tárgyilagos ismerete e kérdésre vonat-
kozólag a következő : 

Istent, a teremtő ősokot, az exakt tudomány nem 
tagadhatja. Meggyőződéssel valljuk Branca vélemé-

1 Der Aar, 1911. nov. 204. 

nyét: «Es ist ein Märchen, dass ein Naturforscher 
notwendig Atheist sein miisste. — Es ist ein Märchen, 
dass ein voller, ganzer Naturforscher bzw. Zoolog 
nicht zugleich auch an einen geistigen Inhalt der 
Welt glauben, nicht Theist sein könnte».1 Arnold 
Brass dr. a kiváló zoologus «in majorem Dei gló-
riám» szavakkal fejezte be «Ernst Haeckel als Bio-
loge und die Wahrheit» cimű művét (1906). 

Van világot teremtő és célszerűen rendező Ösok, 
ki mindenható akaratával az embernek is létet adott. 
Ez bizonyos, de nem tudjuk azt, hogy miként terem-
tette Isten az embert. 

Az előző cikkekben rámutattunk arra, hogy a 
természettudomány legújabb eredményei az ember-
nek majomból való származását tarthatatlan föltevés-
nek nyilvánítják, sőt az állati leszármazás mellett 
is kevés bizonyítékot nyújtanak. Az ember állati 
eredésének hipotézise nagyon megingott; egyik föl-
tevés a másikat kritizálja le. Az igazságot keresők 
a természettudományok labyrinthjában kutatva az 
ember eredését, az agnoszticizmus odújába jutottak. 
Az igazság megismerésébe vetett bizalma sokaknak 
elveszett. Úgy vagyunk a leszármazás hypotheziseivel 
is, mint az ismeret-elméletekkel. Aki az utóbbiak 
chaoszában Suarez tanát el nem fogadja, az a szkepti-
cizmusban, vagy a túlzó intellektualizmus tévelyében 
fenekük meg. 

De azért kutasson-e szüntelen az ember, hogy 
bizalmát veszítse az igazság megismerhetése iránt ? ! — 
Lehetetlen ! 

Mi nem fogadjuk el Bergson impresszionista 
filozófiáját, de azt mi szintén vele együtt vall juk: 
«Ha a metafizikai megismerés az, aminek Kant 
akarta, akkor valamennyi nagy problémával szemben 
két ellentétes szellemi attitude egyenlő lehetőségére 
kell szorítkoznia; minden megnyilvánulása meg-
annyi önkényes és mindig muló elhatározás két 
megoldás között, melyek virtuálisán örök idők óta 
állnak: antinómiákon él és azokon hal meg. De az 
igazság az, hogy sem a modern tudomány nem mutat 
föl ilyen egyirányú egyszerűséget, sem a metafizika 
ilyen föloldhatatlan ellentéteket».2 

Az állatvilágnak s növényeknek evolucionális 
kifejlődését elfogadjuk, mert tényekre hivatkozó elmé-
let nagy valószinűséggel bizonyítja. A kinyilatkozta-
tástól eltekintő theisztikus világnézet könnyen össze-
egyeztethető az embernek állati leszármaztatásával, 
ha az embert oly lénynek tekintik, ki az evolúció 
skáláján fejlődve, Isten közvetett teremtő aktusával 
nyerte létét. Azonban az emberi lélek eredése ebben 
a fölfogásban még probléma.3 Mivel az értelmes ön-
tudattal biró s szellemi lelkünk az állati lélekből 
nem fejlődhetett, azért még a lélek szakadását s át-

1 Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. 
1910.; 104—111. 

2 Bevezetés a metafizikába, 38. 1. 
3 Dudek : Származástan és világnézet. 1909. 144. 1. 
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öröklődését elfogadó theistának is el kell fogadnia, 
hogy az első ember lelke : Isten külön teremtő mű-
ködésével nyerte létét. Hajós Szaniszló. 

pvházi M e a u x . Bossuet városában világra szóló ünnep volt 
, mult hó 29-én. Két bibornok, Luçon reim si és Mercier 

mechelni érsekek, Ametle párisi érsek, és 30 püspök 
ónikct. jelenlétében ezen a napon avatták fel a meauxi székes-

egyházban a francia és nemzetközi adakozásból felállí-
tott emlékszobrot Bossuet tiszteletére. A vonatok özöne 
szállította erre az ünnepre a népet mindenfelől. A kez-
deményezés a francia «halhatatlanok» akadémiájából 
indult ki, a halhatatlan Brunettière sugalmazására. Azért 
a francia akadémia is előkelő, mondhatni tüntető részt 
vett, az atheismus uralkodásának idején, a nagy katho-
likus főpapnak ebben az ünnepelésében. 

Az ünnep, melyet a «meauxi sas» dicsősége mér-
tékének lehet méltán tekinteni, reggel 10 órakor kez-
dődött a püspöki székesegyházban csendes misével. 
Evangelium után Bossuet szószékére lépett Mgr. Marbaud, 
a helybeli püspök. Nem mondott beszédet, csak felol-
vasta XIII. Leo és X. Pius pápák levelét, melyekben 
áldásukat adták a Bossuet-emlék et tervező igyekezetre. 
Mise után a templom kiürült. Mindenki a quai-Thiers-en 
levő nagyterem felé sietett, hogy helyet kapjon az avató 
ünnepségen, hol az ékesszólás remekeit kívánta min-
denki élvezni. 

Mihelyt a főpásztorok helyet foglaltak, átvette a 
szól a francia akadémia. Alfred Mézières, az akadémia 
nevében, rövid beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt. 
Az első szobor-bizottságból még megmaradt rész nevé-
ben, úgymond, van szerencsém főt. Marbeau püspök urat 
felkérni az emlék őrzésére, melyet nemzetközi közönség 
segített nekünk felállítani. Meg vagyunk, főt. úr, győződve 
arról, hogy méltóságod (Votre Grandeur) kegyeletes 
gonddal fogja az emléket őrizni. Egyházmegyéje leg-
dicsőbb korszakára fogja ez az emlék emlékeztetni, s 
talán nem egy papja az egyházmegyének fogja azt föl-
keresni, hogy a nagy emlékből méltó sugallatokat me-
rítsen. 

Következett két, minden tekintetben párját ritkító 
ünnepi beszéd Bossuetről. Az egyiket Jules Lemaitre aka-
démikus, a «l'art de dire incarné», a «le conférencier sans 
égal», amint őt nevezni szokták, mondotta. A másik ünnepi 
beszéd Mercier bibornok, malinesi érsek, a nagy Iho-
mista ajkairól hangzott el. «Egy világi szónok csinos 
és szellemes értekezése után, amely Bossuet-ét kívülről 
mutatta be, következett — mondja az «Univers» — egy 
nagy keresztény felszólalás. A malinesi bibornok, ki 
mélyen gondolkodó filozóf és thomista mint a hős, 
akiről szólni készült, Bossuet-et az egész emberiség 
számára követelte, és hittudományos módon elemezvén 
a hittitkokról írt Elévations-ok néhányát, Bossuetben a 
legokosabb és egyúttal legbiztosabb és legfenségesebb 
misztikusok egyikét tüntette fel. Ezt jó volt kimondani, 
s jó volt az is, hogy ilyen tekintély mondotta ki». 

Régen elmúlt a dél, mikor a «Salle Bossuet»-ben a 
két beszéd véget ért. Most mindenki ismét a székes-
egyházba sietett vissza, hogy jelen legyen a szobor 
leleplezésénél, mely a székesegyház baloldali hajójának 
apszisában van elhelyezve. Ernest Dubois alkotása, nagy-

szabású mű, amelynek jobb helye lett volna kint a sza-
bad ég alatt, mint bent a templom boltozatainak fél-
homályában. Elég magas talapzaton, amelynek alján 
egy sas emelgeti szárnyait, áll Bossuet szobra, püspöki 
díszruhában, kezével fenségesen mutatva ég felé. «Im-
périeux, — írja róla az «Univers» tudósítója — non ! 
Irrésistible et doux! L'air du visage inspiré, candide, 
révèle tout l'homme». Környezetében vannak Condé és 
Turenne, Henriette hercegnő és Soeur Louis de la Mi-
séricorde, valamint a Dauphin (singulière idée : ce 
médiocre élève, le Dauphin). 

Délután a székesegyházban mgr. Touchet orléansi 
püspök mondotta a tulajdonképeni panegyrist vagyis 
a fő ünnepi egyházi emlékbeszédet. Méltó volt, mondja 
az «Univers» ludósílója, a szónokhoz, méltó volt ma-
gához Bossuethez. Mikor a szónok beszédjével végzett, 
a székesegyház boltívei alatt szokatlan jelenet követke-
zett, tapsvihar keletkezett. 

így folyt le a Bossuet-emlék leleplezésének ünnepe, 
fényesen és dicsőségesen, melynek fényéből azonban nem 
esett egyetlen egy sugár se, sem a város, sem az állam 
kormányára. A hitetlenség rabszolgái gyáva távollétükkel 
tüntettek. Francia állapot ! Ne verjen meg vele Isten 
más országot egyet se ! —y —la. 

T á j k é p e k . XV. Rajzolja: Mester. 

S z a b a d e l ő a d á s o k . Anélkül, hogy a felolva-
sások értékét kétségbe vonnám, vagy egyáltalán le-
degradálnám, ki kell mondanom, hogy a szabad 
előadások hazánkban közvetlenebbek. Emelkedett-
ségben, érdeklődéskeltésben magasan felűlállanak a 
felolvasásokon. 

Az élő beszéd, a közvetlen, nyilt előadás mutat-
hatja be valójában az előadó egyéniségét. Lelkét, 
lelkének meggyőződését. Itt nyilvánulhat igazán egész 
bensejének melegsége, érzéseinek lobogása, anyagá-
nak ize, zamata, kellemessége is. 

A papiros elveszi a gondolat szinét. Meggyengíti 
erejét, illatát. És halvánnyá teszi sokszor a lélek 
legszebb megnyilvánulásait is. 

Felolvasni nem tud mindenki. Sokszor a leg-
nagyobb tudós a leggyengébb felolvasó. Az olvasás, 
a felolvasás valóságos művészet. A legtöbb felolvasó 
szélsőségekbe esik. Vagy hadar, siet. Vagy egy-
hangú, altató monotonságba esik. Vagy a száraz, a 
mindenáron való komolyság köde nehezedik reája 
és a hallgatóságra is. Megtörténik gyakran, hogy 
túlságos hangváltozásaival, érzelgősségével, termé-
szetellenes hangsúlyozásával komikussá leszen. Ami 
aztán bizony bántó is. Sőt sokszor a nevetségesség 
határai közé juttatja. 

Az olvasás lelke a természetes hangsúlyozás. Ezt 
a természetességet, ezt a logikai folyamatot eltalálni 
nem könnyű feladat. 

Csodálatos jelenség, hogy az életben, társalgás 
közben sokan igen kellemesen, folyékonyan tudnak 
beszélni. Valamit előadni is. Mihelyest azonban fel-
olvasnak valamit: hangjuk, arcuk, mimikájuk, egész 
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lényük megváltozik; mintegy kifordul. És határozot-
tan rovásukra. 

Ennek a jelenségnek forrását az iskolai életben 
kereshetjük. És meg is találjuk. Figyeljük meg csak 
a magyar gyermekeket. Mily édesen, mily ennivaló 
kedvességgel, magyarossággal tudnak ezek a kicsiny-
kék valamit elbeszélni. Sőt folyékonyan előadni is. 
Szinte ragyognak szemeik. Kis ajkukról mézédesen 
ömlik az ízes beszéd. 

De jő a pedáns iskola. A tanító gyenge, sőt 
hibás élőbeszéde. Jő a betüfalás iszonyú kinos ismét-
lések, hadarások és elváltozások közt. Jönnek már 
az óvóban a szentimentális verselések. A gyermekek 
természetes, csevegő beszéde a csak karban való 
feleltetés miatt is elveszti lendületét ; éneklésbe, meg-
szokott verklizésekbe csap át. Az a gyermek mi-
helyt felel, olvas, versel már mintha más egyénné 
válnék. Hangja is más, mint otthon, az életben. 
Mintha két lelke volna annak a gyermeknek. Egy 
otthoni és egy iskolai. 

Nagyrészben az iskolák okai, hogy ritkák a jó 
felolvasók és a könnyed szabadelőadású egyének 
száma. Hogy legtöbb embernek, tanult, művelt egyé-
neknek felolvasásán, előadásán kiérzik, megrezzen 
valami természetellenes affektálás, modorosság. 

* 

Mégis — általán mondhatjuk — hogy felolvasni 
könnyebb, kényelmesebb, mint szabadon előadni. 
Természetesen, itt én egészen, teljesen való szabad-
előadásra gondolok. És nem folytonos puskázásra; 
a papirosok közt való ideges keresgélésre vagy a 
folytatások örökös utánnézésére. Ezek a jelenségek 
kínosak. Lerontják a hatást. És tönkreteszik az elő-
adásnak minden sikerét. Aki nem bizik erejében, 
emlékezetében, logikai érzékében, szókészletében, az 
inkább olvasson mindvégig. 

Annyi bizonyos, hogy a szabad előadások nagy 
készségeket kívánnak. És lelkiismeretes előkészületet. 
A tengerben nincs gerenda. A szegény anya ugyanis, 
mikor fia kivándorolt és tengeri útra indult, azért 
féltette gyermekét, mert a tengerben nincs gerenda, 
hogy veszedelem esetén belekapaszkodhassék. 

— Fiam, vigyázz, hiszen tudod, hogy a tenger-
ben nincs gerenda. 

Hát bizony, aki teljes, egész szabad előadásra ha-
tározza el magát, annak hullámossá leszen a lelke. 
És minduntalan képeket hoz elő a fantáziája, hogy 
veszedelem éri. És nem lesz gerenda, amibe kapasz-
kodjék. 

Különösen a kezdet, az első fellépés nehéz. A leg-
gyakorlatibb tanárt, tanítót, aki növendékei előtt 
napról-napra prelegál, folyékonyan beszél, a legjobb 
szónokot is leküzdhetetlen lámpaláz fogja el. 

— Jaj, belesülök! 
De nem szabad ám engedni, hogy a képzelem 

kötekedjék és végre lenyűgözze a lélek energiáját, 

biztonságát. Ha a képzelmet uralomra engedjük, a 
lélek vergődésével már előkészítjük a félutat a bele-
sülés lehetőségébe. 

A hangulat itt nagyjelentőségű. Még a felolvasás 
is akkor szép és kellemes, ha a felolvasó a maga 
hangulatával eleveníti meg a holt hetüket. A szabad 
előadásnak pedig a hangulat a legfőbb titka. Az elő-
adás lelke. Elő és folyamatos visszhangja. Villámlása 
az előadó lelkének, amely folyamatot észrevétlenül 
viszi be hallgatósága lelkületébe is. A hangulat han-
gulatot támaszt. Szinte ölelkezésbe hozza az előadót 
és a hallgatókat. Bizalmat, melegséget, világosságot 
fakaszt. Es az elhatározásra, elfogadásra döntő be-
folyást gyakorol. 

A szabad előadás pedig ne legyen szónoklat. 
Világért sem prédikáció. De nem is pedáns iskolai 
magyarázat az. Nem szorosan vett módszeres tanítás. 
És tanulás. És semmi esetre sem üres csevegés. Éret-
len szellemeskedés, minden mélység nélkül való 
elmefuttatás, vagy épen elmeelcsavargás. Kerülje a 
nagyképűséget. Ne fitogtassa az előadó a maga bő 
és magas tudományát. Alkalmazkodjék hallgatóinak 
átlagos műveltségéhez. És főleg arra törekedjék, hogy 
tárgyát a praktikus élettel összekapcsolja. A magas, 
közérthetőségre nem törekvő előadások, a cifrálkodó 
szólamok tarkaságai hangképzeteket visznek a hall-
gatók érzékébe. Ám, a lélekben nyomokat nem hagy-
nak. Dicsérni is fogják talán. De ha számon kérjük 
az előadás tartalmát, a benyomást, amit lelkünkre 
tesz, abból áll ki egész felelete a közönségnek.. . 

— Szép volt. Igen szép volt. De bizony én nem 
tudnám elmondani, olyan magas és olyan szép volt. 

Az igazi előadó a szónoklás és csevegés között 
helyezkedik el. És sohasem a maga egyéniségéhez 
méri hallgatóit. Hanem ő alkalmazkodik azokhoz. 
Azokat mérlegeli. Hallgatóit becsüli meg a hozzájuk 
való leereszkedéssel. De e leereszkedést csak azért 
teszi, hogy a hallgatóságot szépen, fokozatosan, észre-
vétlenül a taglalt kérdéshez emelje föl. 

Az előadót azért mindig az eleven élet inspi-
rálja, nem elég itt a száraz alaposság. Szükséges tár-
gyának biztos tudása, az abban való elmélyedése ; 
de egymagában nem elegendő. Meg kell adnunk elő-
adásunknak a szép alakiságot is. A szint. A szelle-
met. A magyaros ízt. 

Fődolog tehát már maga a tárgyválasztás is. 
Konkréten, határozottan kell a célt kitűzni. Aztán 
nehogy nagy feneket kerítsünk a bevezetésnek. A föl-
vett kérdésnek megvan a maga benső fejlődése. In-
duljunk és ne álljunk. Ne kezdjük minduntalan, 
mert akkor soha sem végezhetünk. Adjunk a fejlő-
désnek lendületet. A hallgatóság szinte érezze a 
folyamatot, a mozgó fejlődést. 

Az előadás tehát nagy készületet, elmélyedést 
kíván. És annak meggondolását különösen, hogy az 
idő mindenütt, de főleg itt, drága. Azzal takarékos-
kodni kell. Minden percünk kimondhatatlanul érté-
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annyira rászoktattam, hogy benne épen úgy fogal-
mazok, mint vele a tollal és papiroson. Főtörekvé-
sem, hogy valami újságot vigyek be kifejezéseimbe 
és gondolatanyagomba. Hogy a részeket, mint önálló 
egészeket lássam magam előtt. És azokat biztos, 
logikai rendben össze tudjam kapcsolni. 

Annyi bizonyos, hogy a szabad előadónak nagy 
szóbőséggel kell rendelkeznie. És azzal a készséggel, 
világossággal, ami a tudományos ismereteket is nép-
szerűsíteni, közérthetővé tudja tenni. 

Csak a szabad előadásoknál jövünk reá, hogy 
a sok olvasás, okos olvasottság, annak gyakorlása, 
hogy mikép tudnám ezt vagy azt az ismeretanyagot 
aprópénzre váltani : nem holttőke. Jelentkeznek a 
szavak, a friss gondolatok, mint áldásos májusi esőre 
kinyilik a virág, kipattan a bimbó. Ilyenkor az elő-
adó szeme lelkesítő diadal tüzében ég. És a leg-
komolyabb lélekben is felvillan az élet, az eszme 
villanása. 

Pedagógiát tanítván a papnevelőben és tanító-
képzőben, soha sem mulasztom el fölhívni tanítvá-
nyaim figyelmét ar ra : 

— No ezt a kérdést mi módon adnák elő köz-
érthetően, ilyen vagy olyan közönségnek? Próbáljuk 
meg majd a következő órán. Addig mélyedjünk el 
a kérdésben és építsük föl a formát, melyekkel hall-
gatóságunk lelkének is tartalmassá tehetjük ennek a 
problémának megfejtését. 

Az új nemzedéknek nagy szüksége leszen a 
könnyed, a közérthető szabad előadásokban való 
gyakorlatra és készségre. Mert aki a szabad előadás 
művészetét érti, nagy kincsnek birtokában van. 

kes. Megvan mindegyiknek a maga szerepe. Erre a 
felépítés, a tervezet, az előkészülés izgalmaiban sem 
szabad megfeledkeznünk. Gondosan távolítsunk el 
tehát minden fölöslegest ; mindent, ami passzív sze-
repet vinne az én előadásom hatásának, sikerének 
közreműködésében. 

Azért őrizkedjünk a sablonok fojtó karjaitól. 
Lelki erőnket ne pazaroljuk elérhetetlen célokra. 
Eletet leheljen a mi előadásunk. Eleven alakokat, 
eszméket mozgassunk. 

* 

A magyar embernek például egyik leghatalma-
sabb eleme a humor. Az élet színpad, szokták mon-
dani. Több szomorújáték folyik rajta, mint víg. Van 
azonban e komor színpadnak egy bűbájos, köny-
nyelmű, de mindig őszinte, igaz teremtése. A humor 
ő. Az életkedvnek egy-egy váratlan megvillanása. Az 
elborult éjnek egy-egy hirtelen támadt mosolygása. 
Magyar embernek lelke még akkor is megnyílik a 
humor derűjére, mikor fejét hó takarja. Vissza-
mosolyog az élet derűje a mulandóság érzései közt 
is. Bajában-bujában is élteti a magyart az az ős-
forrás, melyből magának a nemzetnek is örökifjú-
sága fel-felfakadt. Még fájó, lemondó könyeit is 
keresztültöri ez az ősi k incs . . . az életnek derültebb 
felfogása. 

Pázmány irásai, még beszédei is, telve vannak 
humorral, derűvel. Mint hazánk rétjei, mosolygó 
virágokkal és szúró tövisekkel. Az ő tövisei azonban 
nem ölnek. Csak vigyázatra intenek és ferdeségeinkre, 
csalafintaságainkra figyelmeztetnek. 

Vas Gereben humora is az ős földből fakad. 
A szegény ember bajának nyomában kél, az ellen-
tétek fényéből és árnyékaiból fakad. A magyar 
írók közt is azok a legnépszerűbbek, akik az élet 
derűsebb húrjait tudják a közönség lelkében meg-
szólaltatni. 

Hát használjuk föl mi is ezt az örökké mo-
solygó, mindig derűs életkedvet fakasztó ősi terem-
tést, ezt a játszi könnyelműségében is komoly, majd 
kacagó humort. Ez lesz előadásunk borsa, sava, ize, 
meg szine is. 

* 

Leírjuk-e a szabad előadást? 
Hát bizony én, aki évtizedek óta kivettem része-

met városokban és falvakban a szabad előadások-
ból, éveken keresztül leírtam. 

És pedig először agyamban készíteni el. Sok-
szor a legapróbb részletekig. Hetekig elmélyedek, 
még sétáim alkalmával is tárgyamban. És szinte 
érzem indulását, lendületét és folyását. A befejezésre 
is nagy gondot fordítok. Nemcsak a zenénél van 
nagy hatása az utolsó akkordoknak. Az előadásnál is. 

Szórói-szóra soha sem tanulom be. Mert van 
bőséges szókincsem. És mikor az eszméket szövöm, 
mindjárt keresem a kifejező, a plasztikus szavakat 
és az eszméket hordozó fordulatokat. Tudatomat 

A s z a b a d k ő m ű v e s s é g önleleplezése . Irta Mik-
lóssy István áll. főgimn. tanár. Budapest, 1911. 169 1. I f o a a 
Ára 2 korona. lom. 

Nem elitélő s esetleg kétségbevonható egyéni néze-
teket olvasunk ebben a könyvben, hanem magát a sza-
badkőművességet halljuk három főlapjában: A Kelet-
ben, a Progressió-ban és a De/-ben eszméket cserélni, 
terveket kitűzni, akciójukról beszámolni. Miklóssy t. i. 
a nyilvánosság elől elbujtatott három lapjukból vett 
idézetekkel ismerteti a magyar szabadkőművességet s 
azt is a legújabb időből, az utolsó két évben megje-
lent számaikból. 

Tehát nem holmi mende-mondák alapján, hanem a 
leghitelesebb forrásból, a saját cikkezéséből, mutatja be 
nekünk ezt a köztünk működő, rohamokat intéző titkos 
társaságot. 

Az anyagot bizonyos főpontok szerint osztja be: 
A szabadkőművesség két főiránya. A magyarországi sza-
badkőművesség hazafiatlansága. Vallásromboló iránya. 
A francia szabadkőművesség eredményei (ezt követi a 
mienk s nem a németet). Mesterkedése iskolaügyünk 
terén. A középiskolai tanárság körében. A szabadkőmű-
vesség és a főiskolai ifjúság. A szabadkőművesség és 
nemzeti történelmünk. A szabadkőművesség és a nem-
zetiségi kérdés. A választójog. Politizál-e a magyaror-
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szági szabadkőművesség? A páholyok és a szabadkő-
műves országgyűlési képviselők. Mint a militarizmus és 
trón ellensége. Mint titkos társaság. Jótékonysága. Célja 
és harci tervei. A szabadkőműves sajtó. A páholyok 
jegyzéke. Szabadkőművesek névsora. 

A magyarországi 73 páholynak 5639 tagja van, na-
gyobb részében nem mózeshitű zsidó. Tehát számukat 
tekintve, a 20 millió magyarhoz viszonyítva, egy törpe 
kis csoport az egész, azonban nyilatkozataik után Ítélve 
a fanatikusok egy exaltált csoportja ez, olyan mérges 
tervekkel és elhatározásokkal, hogy fölér a legnagyobb 
koleraveszedelemmel. Szinte hihetetlen, hogy a XX. szá-
zad mérséklő hatása alatt itt, magyar területen létezhe-
tik ilyen fanatizmus; azt hittük ugyanis, hogy igaza 
van a megboldogult Szász Károlynak, ki már a 80-as 
években azt írta Trefort életrajzában, hogy ma mái-
minden müveit ember türelmes. Nem igaz, százszorosan 
rácáfolnak erre ennek a könyvnek hiteles idézetei. A leg-
érdekesebb pedig a dologban az, hogy a szabadkőműve-
sek mindezt alapszabályaik ellen művelik, melyek val-
lási és politikai ügyeket egyenesen kizárnak a páho-
lyokból. Tehát még vakmerőek is, egyenesen fitymálják 
a minden polgárt kötelező törvényt. 

Ezen a bajon immár sürgősen segíteni kell. A téve-
dezőket ugyan meggyőzni szokás, de szabadkőműve-
seink legnagyobb részükben nevelésüknél fogva képte-
lenek arra, hogy a keresztény világnézet értékét felfog-
hassák. Miklóssy könyvét a képviselőház elé kell vinni, 
mint corpus delicti-t s a benne foglalt önleleplezésük 
alapján a törvény nevében követelni kell a páholyok 
felfüggesztését. Vétettek alapszabályaik ellen s különben 
is, ami nem hihető, ha a régi programmra, a jótékony-
ságra térnének is vissza, nem szabad többé megengedni, 
hogy a XX. században titkos zugokba vonulhassanak 
vissza. Deák Ferenc szerint : a becsületes ember nem 
titkolódzik. x. 

* 

Újszövetségi Szent í rás . A Vulgata nyomán for-
dítolta és magyarázta P. Soós István kármelita. Az esz-
tergomi főegyházmegyei hatóság és a rendi elöljáróság 
engedélyével. Kiadja a budapesti kármelita rendház. XII 
és 720 oldal. Térképpel. Kis zsebkönyv-alak. Vászon-
kötésben 3 korona. 

Századunkat annyira materialistának mondják egye-
sek, mintha semmi magasztosabb, eszményi dologért 
sem tudna többé lelkesedni és mintha nyomtalanul, ha-
tásnélkül elsurranna fölötte mindaz, ami a lelki életet, 
a szellem fölemelését, igazi művelődését illeti. Pedig 
ebben a merev beállításban tévedés van. Korunknak 
is van érzéke a lelki dolgok iránt, munkája is elárulja 
ezt ; igaz, hogy más uton keresi, de végtére is nem az a 
fő, hogy jól keresi-e, elég az, hogy keresi : mert szük-
ségét érzi annak, hogy lelki vágyait kielégítse. 

A lelki élet munkájában, a lelki törekvések helyes 
irányításában igen nagy szerep jut az «Isten szavá»-nak, 
a Szentírásnak. Eszmékkel tölti el a hivők lelkét: azért 
fogadják oly nagy örömmel ; de a hitetlen is kezébe 
veszi, először, hogy tán mosolyogjon egyes mondásai 
fölött, de később, ha állhatatosan forgatja, megragadja 
elméjét egy-egy mondat: előítélete, tartózkodása mind-
inkább eloszlik... amitől előbb annyira félt, kedves 
társa lesz, megszereti, majd a hívekkel együtt vállvetve 

közreműködik a «lelki élet kincstára» kiaknázásá-
ban, ez pedig meghozza számára is az igazság fölis-
merését. 

Külföldön az egyik útja a megtérésnek, hogy nem-
csak a hivő forgatja az «Élet könyvét», hanem a hitet-
len is. Vagy nem azt bizonyílják-e a Szentírásnak szeb-
nél-szebb kiadásai, az a sok biblikus mű, a Szentírásra 
vonatkozó újabb fölfedezések közlése, tanulmányozása, 
e művek kelendősége — hogy mindkét részen megvan a 
tanulási vágy? 

Igaz, hogy két dolog kell ehhez : a komoly tanu-
lási vágy és emellett az anyagi áldozat is. És mivel ná-
lunk többé-kevésbbé mindegyik hiányzik, azért vagyunk 
oly hátra a külföldtől, különösen a Szentírás ismereté-
ben és ami ezzel együtt jár, annak megbecsülésében is. 
Beszélnek nálunk a Szentírásról, mosolyognak egyes ál-
lításai fölött, lenézik : pedig egyik-másik talán még nem 
is látta a Szentírást, nem is olvasta azt, hogy tanulmá-
nyozásáról ne is szóljunk. Lehet, hogy ehhez hozzájárul 
az a körülmény is, hogy a magyar olvasó nem igen 
juthatott a Szentírás olcsó s amellett hűséges kiadá-
sához. A protestánsok ugyan úton-útfélen osztogatják 
az ő bibliájukat, de azt katholikus hivő már csak azért 
sem veheti kezébe, mert telve van hibával, szövegmásí-
tással, betoldással. Nemrégiben a protestáns Bibliában 
szent Máté evangéliuma első 10 fejezetét hasonlítottam 
össze a Vulgatával és e kis részben 120 kisebb-nagyobb 
hibára akadtam, a többek közt még dogmatikus téve-
dést is találtam benne. Mit olvashat ki tehát abból a 
több ezernyi szándékos szövegmásításból az a szegény 
hivő, aki az «Irás»-ként eléje tett könyv minden egyes 
szavát vakon elhiszi? 

Nagy szükségen segített tehát P. Soós a magyar 
nyelvű Újszövetségi Szentírás új és olcsó kiadásával ; 
nagy várakozással néztünk munkája elébe s örömmel 
jelezzük, hogy müve óhajunknak teljesen megfelelő: 
ügyes és praktikus. 

Kezembe vettem a csinos kiállítású könyvecskét s 
mondhatom, alig tudtam letenni. Mert már külsejével 
is vonzza az embert, megnyeri, úgy hogy önkéntelenül 
is olvasásába kezd. És amidőn olvassa, észreveszi, hogy 
nyelve nem különbözik a modern ember nyelvétől, sőt 
egészen ugyanaz : jobban mondva, a Szentírás egyszerű 
elbeszélő, keresetlen stilusa, szép hasonlatai megnyerik, 
magasztos erkölcsi tanai pedig meggyőzik őt arról, hogy 
ezek a XX. század gyermekeinek is valók, mert azok 
isteni voltuk mellett, mindig emberiek is maradnak. Úgy 
a tartalom, mint az egész könyv megkedveltetésében nagy 
része van a gördülékeny, magyaros, hű fordításnak. 

A könyv ismertetésére áttérve, előre is figyelmezte-
tek mindenkit arra: senki ne gondolja azt, hogy most 
is a régi nehézkes szövegbeosztással kell megküzdenie. 
Korántsem. Igaz, hogy a Szenírás régi beosztása meg-
maradt, de új köntösben mutatkozik be. 

A fordító a «Bevezetés»-ben röviden előre bocsátja 
az újszövetségi könyvekről az összes tudnivalókat. Mi 
az újszövetség; mit értünk újszövetségi könyvek alatt; 
hány könyvből áll; fölosztása történelmi könyvekre, 
oktató és buzdító iratokra és a prófétai «Jelenések köny-
vére» ; Isten a Szentírást az Egyház kezébe tette le ; az 
Egyház gondoskodott fönnmaradásáról, megőrzéséről ; 
Ö nála van a helyes értelmezés kulcsa, végül a régi 
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fordításokról, a Vulgata tekintélyéről és a Vulgata után 
készült fordításokról is találunk egy-két mondatban 
rövid útbaigazítást. 

A szentírási könyvek előtt azok megírási idejét, 
módját, helyét, szerzőjét és a mű irányát tárgyilagosan 
és elég bőven adja elő. Szent Pál apostol leveleiről álta-
lában is tájékoztat és csak azután tér át az egyes leve-
lek külön ismertetésére. A «Jelenések könyve» beveze-
tésében pedig hosszasabban időzik a könyv iránya és 
tárgya megállapításánál. A mű végén még a szentírási 
szakaszok (leckék és evangáliumok) jegyzékét is hozza 
és rámutat az oldalszámra is, ahol azt megtalálhatjuk. 

Amint a mű elején Szent János evangélista szép 
képével hatott az olvasóra, úgy a mű végén mintegy 
bucsuzóul és a minél közelebbi viszontlátás reményé-
ben : Palesztina Jézus idejében, Jeruzsálem és Szent Pál 
útjainak térképével kedveskedik nekünk. 

De más tekintetben is azon volt P. Soós, hogy ki-
adványát az olvasóval megkedveltesse. Az újszövetségi 
könyvek egyes fejezeteinek elején ott áll annak rövid 
tartalma, de már a címben tájékoztat arról is, hogy 
hányadik versben találjuk meg a keresett tárgyat. A mo-
dern ember mindjárt otthonos akar lenni az olvasásban, 
fárasztja a hosszas keresés : lám erre is tekintettel volt 
a fordító, azért a Szentírás szövegében nem minden 
verset kezdett új sorral, amint ezt a régi kiadásoknál 
láttuk, nála az új szakasz egyúttal új tárgyat is jelent. 

A verssorok számozása is megnehezítette eddig a 
Szentírás folyékony olvasását : P. Soós nem hagyja el 
ezeket, amint azokat mellőznie nem is lehet, de ügyesen 
a rendes sorok fölé emelve kisebb számmal jelzi a sza-
kasz verseit. A párhuzamos helyek idézése a szövegben 
nehézkessé tette az egybetartozó részek áttekinthetősé-
gét : e kiadvány könnyen segít ezen is, a szöveg alatt 
közli a versszámot és annak megfelelő párhuzamos 
szöveg helyét. 

A szöveghez írt jegyzeteire fölül egy csillaggal hívja 
föl a figyelmet, alul pedig a versszámot előrebocsátja és 
így teszi meg rövid, tartalmas felvilágosító megjegyzé-
seit a szöveghez. 

Azt hiszem azonban, sokkal könnyebben értékel-
hetjük ezt az új szentírási kiadást, ha abból egy részt 
bemutatok. Példának Szent János evangéliumát veszem. 

1. Fejezet. 
Az Ige istensége és megtestesülése (1—18.) - Keresz-
telő János bizonysága (19—34.) — Az első •tanítványok 

meghívása (35—51.) 
kezdetben vala az Ige* és az Ige Istennél volt és az 

Ige Isten volt. 2Ez volt kezdetben az Istennél. 3Minden 
ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 
4Őbenne élet volt és az élet volt az emberek világossága.* 
5És a világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 
fogta föl azt.* 6Volt egy ember, kit Isten küldött, kinek 
János volt a neve. 7Ez bizonyságul jött, hogy bizonysá-
got tegyen a világosságról, hogy általa mindnyájan higy-
jenek. 8Nem volt ő a világosság, hanem őneki kellett 
bizonyságot tenni a világosságról. "Igaz világosság volt 
az, amely megvilágosít minden embert, ki a világra jő.* 
10A világon volt és a világ ő általa lett és a világ nem 
ismerte meg öt. nTulajdonába jött és övéi nem. fogadták 
be őt.* 12Mindazoknak pedig, akik befogadták őt, hatal-

mat adott, hogy Isten fiaivá legyenek ; azoknak, kik 
hisznek az ő nevében, 13kik nem a vérből, sem a test 
akaratából, sem a férfiú akaratából, hanem Istentől 
születtek.* 14Es az ige testté lőn* és miköztünk lakozott és 
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttének di-
csőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 

1 Az Ige alatt itt az Isten Fia értendő. A ikezdet» szó az idő 
kezdetét jelenti. Ha tehát az Ige, vagyis az Isten Fia már akkor lé-
tezett, mikor az idő a világ teremtésével kezdetét vette, akkor — 
mivel az idő előtt örökkévalóság volt — ö öröktől fogva létezett, te-
hát Isten volt lényegére és természetére nézve egyaránt. 

4 Az Ige forrása minden éleinek, tőle származik minden vilá-
gosság, minden igazság ismerete az emberekben. 

5 Az emberek bűnös szenvedélyektől elvakítva, az ész, lelkiis-
meret és kinyilatkoztatás által nekik nyújtott világosságot el nem 
fogadták. 

9 T. i. az ész és lelkiismeret szava által. 
11 Ez főleg a zsidó népre vonatkozik, melyet Isten magának 

kiválasztott s ennélfogva különös módon tulajdona volt Istennek. 
12—13 Az Isten Fia jogot adott, hogy Isten fiaivá lehessenek 

azok, kik nem csupán test szerint származnak, hanem a hit és meg-
szetnelö malaszt által Istenben új ra születnek. 

14 Azaz : emberi természetet, emberi testet és emberi lelket vett 
fel s ekként Isten-emberré lett, akinek tanításán, csodáin, egész éle-
tén visszatükröződött a mennyei Atya egyszülött Fiának dicsősége. 

2 : Zs. 32, 6. Bölcs. 7, 22-30. Péld. 8, 22. 
6: Luk. 1, 13—17, 57-80. Mt. 3, 1. 

Amint e kis részből is látjuk: jó munkát végzett a 
fordító. Stílusa gördülékeny, magyaros, alig egy-két hely 
árulja el azt, hogy fordítást olvasunk. A szöveghez írt 
jegyzetei rövidségök mellett is megkapok, érthetők és 
egyúttal korszerűek is. Az evangéliumi példabeszédekhez 
is írt egy-két rövid megjegyzést, sőt több helyen szépen 
ki is fejti azokat. Máté 20, 1 — 16. alatt a gazdaemberről 
szóló példabeszédet így elemzi : «16. A példabeszéd ér-
telme ez: A gazdaember jelenti az Istent, a szőlő az 
Isten országát a földön ; a piac, hol a munkások álla-
nak, a világot ; a nap, melyet a munkások a szőlőben 
töltenek, jelenti az emberi élet tartalmát; a nap külön-
böző órái jelentik az emberi élet különböző szakait, 
amelyben az egyesek meghívatnak. A dénár örök élet. 
Az est az élet vége. Isten a másik világon, nem az ö 
szolgálatában töltött idő, hanem kinek-kinek buzgósága 
szerint adja meg a jutalmat. Miért is megtörténhetik, 
hogy a különböző időben hivatottak egyenlő jutalom-
ban részesülnek, sőt az elsők utolsókká lesznek és meg-
fordítva. Senki se essék tehát kétségbe, de el se bízza 
magát senki». 

A tiz szűzről (Máté 25, 1—13.) ezt jegyzi meg: 
«1. A példabeszéd értelme ez : A vőlegény jelenti Krisz-
tust, a tíz szűz pedig az összes keresztényeket. Az ok-
talan szüzek azokat, kiknek van hí tök, de nincsenek e 
hitnek megfelelő cselekedeteik. Van lámpájuk, de nincs 
olajuk. Az okos szüzek jelzik azon keresztényeket, kik 
hitüknek megfelelő jámbor életet élnek. A vőlegény vá-
ratlan megjelenése jelképezi a halál és itélet napjának 
és órájának bizonytalanságát ; a menyegző, melyre az 
okos szüzek bevonulnak, a mennyei boldogságot. A vő-
legény elutasító szavai az örök kárhozatra szóló Ítéletet 
jelentik s egyúttal értésünkre adják azt is, hogy a halál 
után sem bűnbánatot tartani, sem érdemeket szerezni 
nem lehet; tehát legyünk készen mindenkor a halálra!» 

A jegyzetek általában, ami leginkább megfelelő a 
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kor szellemének — apologetikusok is. Például Máté 15, 
11. verséhez : «Nem az fertőzteti meg az embert, ami 
szájába bemegy, hanem ami a szájából kijő, az fertőz-
teti meg az embert» — ez a megjegyzése: «11. Krisztus 
ezen szavait nem szabad az egyházi bőjtparancsa, neve-
zetesen a húseledelektől való tartózkodás ellen magya-
rázni. Mert az egyház nem tanitja, hogy a bőjt-parancs 
megszegésénél maga a húseledel fertőzteti meg az embert, 
hanem az engedetlenség ; tehát nem az, ami az ember 
száján bemegy, hanem ami a szivéből kijő : a torkosság, 
az egyház parancsának megvetése, az emberektől való 
gyáva félelem stb.» — Máté 22, 32-hez. «Én vagyok Ab-
raham Istene és Izsák Istene és Jákob Istene. Nem a 
halottak Istene, hanem az élőké» ezt a megjegyzést fűzi : 
«32. Tudniillik nem a testileg, hanem a lelkileg élő Áb-
rahám, Izsák és Jákob Istene. Ebből következik, hogy a 
lélek halhatatlan. Ha pedig a lélek halhatatlan, akkor a 
testnek is fel kell támadnia, hogy miután a jó és rossz 
elkövetésében a lélekkel közreműködött, vele együtt el-
vegye részét a jutalomban, vagy büntetésben. 

Hosszas volna a könyvben előforduló minden prak-
tikus és világos jegyzetet elősorolni. Csak rámutatok a 
szebb helyekre. Máté 21, 41. 25, 1. 26, 41. 28, 20. Márk 
4, 26. Lukács 22, 19. János 6, 27—61. 10, 1. 17, 9. 17. 
20, 23. Efez. 5, 32, 33. II. Thess. 1, 15. Zsid. 10, 1. 14. 
Jakab 5, 14. 15-höz írt jegyzetek szépségük mellett apo-
logetikusok is. 

A műre nézve kifogásolni valónk alig van. Egyné-
hány párhuzamos hely — bizonyára tévedésből — nem 
jól van idézve. P. Máté 17, 11. Márk 9, 11-nél, Mai. 4, 5. 
helyett 3, 23. áll, holott a 3. fejezetben csak 18 verssor 
van. A rómaiaknak írt levél 11, 8. és a galatákhoz inté-
zett levél 2, 8, 9. és 10. verse nincs jelölve, ami a for-
dító figyelmét a nagy munkában igen könnyen elkerül-
hette, valamint a jegyzetekben itt-ott előforduló és külö-
nösen Máté bevezetésében a néhány sajtóhiba is. De 
természetesen e kifogásaink semmit sem ártanak a mű 
nagy értékének. 

A legközelebbi második kiadásra vonatkozólag volna 
egy óhajunk. Még pedig az, hogy az általános bevezető-
ben az evangéliumok rövid apologiáját is adja a for-
dító. Sok ellenvetést, támadást hall ma a hivő épen az 
evangéliumi történetekre vonatkozólag : adjuk meg tehát 
neki a védekezés módját is ugyanabban a műben, 
amelyben megismerni tanulja az igazi hit szerzőjét. Ez 
a rövid apologia csak emelni fogja a könyv értékét. 

P. Soós ezen újszövetségi Szentírását örömünk mel-
lett bizonyos büszkeséggel is fogadjuk. Mert ő vasszor-
galmával a megvalósulása felé vezeti azt, amit évekkel 
ezelőtt egy bizottság már magáévá tett, de eddig — saj-
nos — nem vitt dűlőre : a Szentírás új kiadásának át-
nézését és átdolgozását. Fordítónk már a legújabb szö-
vegkritikai kiadások után dolgozott. P. Hetzenauer-nek 
1906-ban kiadott Szentírását tartotta szem előtt és a for-
dításban több helyen találkozunk is ennek nyomaival. 
Ezért az úttörésért is köszönetet mondunk a fordítónak, 
s egyben kérjük őt arra is, hogy munkáját ne hagyja 
abba:1 dolgozza át az ó-szövetséget is ugyanily meg-

1 Az előszóban a fordító ezen szavai : «egyelőre az új-szövetségi 
Szentírás fordítására és kiadására szántam el magamat« remélnünk 
engedik, hogy az ó-szövetségi Szentírás is nemsokára megjelenik 
ugyanily kis zsebkönyv-alakban. 

nyerő alakban s oly jó magyaros stílussal, hogy azután 
a Szentirással mi is úgy apostolkodhassunk, azt úgy 
megkedveltethessük hívővel, hitetlennel egyaránt, mint 
a külföldi katholikusok.1 Dezső József. 

i A szentírási szakaszok (evangéliumok és szent leckék) tudomá-
som szerint nemsokára megjelennek (templomi használatra !), csak 
még a püspöki konferencia határozatát és a jánla tá t vár ja a kiadó. 

T. D u n a k i l i t i . 1911-re még 6 kor. jár. 
M. K i s v á r d a . Szintén. 
Sel l . B e r l i n . Szívesen közlöm tanulmányát, mert meg-

figyelései tapasztalaton alapulnak s azért megszívlelendők. 
Társadalmi élményeiről is Írhatna egyet-mást ; Berlin ilye-
nekben is bővelkedik. 

A. L. t h e o l o g u s n a k . Bevezető útmutatással szolgál-
hatnak: Dudek: A ker. vallás apologiája. 485.1. — Kiss : Ázsia 
világossága és a világ világossága. (Hittud. Folyóirat. 1890. 
47.1.) — Hardy : Der Buddhismus nach älteren Pâli-Werken. 
1890. — Religio 1909. 255. 1. (Az itt ismertetett munkában 
[Kováts : A Nirvána] találja a legújabb külföldi irodalmat.) 

S. B u d a p e s t . Ugyan kérem, a szoba csendjében ülő 
ember létére hogyan meri kritizálni azokat, akik szerveznek 
s az emberekkel baj lódnak? Tudja-e, mit tesz az ma akcióba 
indítani csak egy pár embert is s azokat működésben tar-
tani? Ez mindenesetre nehezebb, mint csendes szobában, 
magában, nagyokat képzelni, meleg kályha mellett világbol-
dogító terveket kovácsolni s — kerülni az embereket. Pró-
báljon csak egyszer tenni is valamit s biztosítom, hogy 
elmegy a kedve — a dolgozók kritizálásától. Kalapot fog 
emelni előttük, mert köztünk ők viselik a nap terhét. 

E. B u d a p e s t . Hogy a kath. nagygyűlések s egyéb 
akcióink micsoda változást idéztek elő kath. közéletünkben, 
szépen jellemezte Apponyi Albert gróf a nagygyűlés diszlako-
máján mondott toasztjában. « . . . A b b a n az időben, midőn 
mint ifjú a budapesti egyetemre jöttem és kezdtem résztvenni 
kevesedmagammal a kath. ifjúsági mozgalmakban, Magyar-
országon a katholicizmusnak helyzete emlékeztetett minden 
külső előnyei mellett is arra a jelszóra, mellyel egy jóslat 
valamelyik jövendőbeli pápa uralmát akarja jellemezni, hogy: 
religio depopulata. Akkor még alig volt egy-két egyesület, 
melyben a kath. élet külső megjelenése megnyilvánult, akkor 
még a reverenda dominált, a világi elem alig jelent meg. 
Es ma, ha nem is azzal a számmal, mellyel óhajtanók, de 
nincs Magyarország szellemi és gazdasági foglalkozásainak 
egyike sem, mely e nagygyűlésen képviselve ne lett volna . . .» 
Hála Istennek, csak folyton előre ! 

TARTALOM : Bajok középiskoláinkban és esetleges 
orvosságuk. Schiff József dr.-tól. — A pszichologizmus 
és logizmus. (Ismerettani tanulmány.) III. (Vége.) Vár-
konyi Hildebrandtól. — Pongrácz Imre báró egri kano-
nok római útja és iskolázása. I. Závodszky Levente 
dr.-tól. — A föld és az élet történetéről. (A népszerűsített 
természettudomány túlzásai.) IV. Hajós Szaniszlótól. — 
Egyházi világkrónika. — y — /a-tól. — Tájképek. XV. 
(Szabad előadások.) Mestertől. — Irodalom. Miklóssy : 
A szabadkőművesség önleleplezése. a;.-tői. — Soós : 
Újszövetségi Szentírás. (Új, olcsó, zsebkönyvalakú ki-
adás.) Dezső Józseftől. — Telefon. 

l .aptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII.. Szentkirályi-utca 2y. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik -- július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- KQYK'L'EMI TANÍB 

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, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

A katholikus egyetemről} 

Különös, sőt megmagyarázhatatlan jelenség volna, 
lia ma, mikor úgyszólván az egész ország lázban 
van az új egyetemek kérdése miatt, a Katholikus 
Nagygyűlés hallgatna erről a fontos kérdésről. Ez 
annál különösebb volna, minthogy az első, második 
és harmadik katholikus nagygyűlések egyik leg-
nagyobb lelkesedéssel fogadott tanácskozási tárgya 
épen a katholikus egyetem volt. 

De mélyen tisztelt uraim, ez 
katholikus mozgalmainkat. Ezelőtt 
szerte lelkesültünk a katholikus 

ész ország 

is jellemzi 
tíz évvel ország-
egyetemért ; ma, 

mikor az egész ország egyetemekről beszél, mi 
katholikusok hallgatunk a katholikus egyetemről. 
Nálunk sok a lelkesedés, nagy a szalmatűz, kevés a 
kitartás; könnyen megriadunk a nehézségektől, 
könnyen ellankadunk, félünk, miként Glattfelder 
püspök úr mondotta, főleg pedig mi csak a pilla-
natnyi benyomások hatása alatt é lünk. . . 

A nagygyűlés előkészítő bizottságában, midőn e 
kérdés is fölvettetett, magam ajánlkoztam, hogy e 
kérdést a nagygyűlés elé terjesztem, nemcsak azért, 
mert az első és második nagygyűléseken, plénum-
ban és bizottságban én voltam e kérdés előadója, 
nemcsak azért, mert éveken keresztül irodalmi téren 
is ezt tárgyaltam, leírva a külföldi katholikus egye-
temek berendezését ; hanem főleg azért, hogy bizo-
nyos tekintetben igazoljam magamat. Jó barátaim 
közül ugyanis többen azt állították, hogy én a katho-
likus egyetem kérdésében nézetei változtattam, sőt 
amit az első katholikus nagygyűlésen nagy lelkese-
déssel ajánlottam, a második és harmadik katho-
likus nagygyűlésen arról azt állítottam volna, bogy 
majdnem legyőzhetetlen nehézségek állnak útjában. 

Ez így nem áll, m. t. szakosztály. Bár magam is 
vallom azt az elvet, hogy sapienlis est mutare con-
silium : de a katholikus egyetem kérdésében nem 
volt s nincs szükségem irányváltoztatásra. Ma is 
vallom, miként ezelőtt tíz évvel hirdettem a katho-
likus nagygyűlés plénumában, hogy a világnézetek 
nagy csatái elsősorban az egyetemeken dőlnek el; 

1 Szakosztályi előadás a XI. Katholikus Nagygyűlésen. 

hogy az egyetemek a világítótornyok, melyek a forrongó 
eszmeáramlatok között utat, irányt mutatnak a tár-
sadalomnak. Következésképen elsőrendű érdeke az 
Egyháznak, hogy neki is legyen ebben a szellemi 
harcban, forrongásban egy olyan szerve, amelyet 
mással pótolni csak nagyon nehezen lehet. 

Es itt mindjárt hangsúlyozni akarom azt is, hogy 
a katholikus egyetem még akkor is megbecsülhetet-
len erőforrás a katholikus intelligencia számára, ha 
az állami egyetemek jó irányúak, ha azokon igazi 

a m l tudományt tanítanak, igazságot keresnek a m elv 
soha sem ellenkezhetik a kinyilatkoztatással — és 
nem idéznek elő lelkiismereti aggályokat, nem bánt-
ják a hitbeli meggyőződést. A katholikus egyetem 
létjogosultságán semmit sem változtat az a körül-
mény sem, ha az állami egyetemek körül vannak 
véve kitűnően berendezett és vezetett kollégiumok-
kal (minők a budapesti Szent Imre-kollégiumok), 
amelyeknek levegője, szelleme ellensúlyozza azokat a 
káros benyomásokat, amelyek az ifjakat az egyete-
meken és a nagyvárosok légkörében körülveszik. Mert 
a katholikus egyetem elsősorban nem az ifjúság, 
hanem az igazság, a katholikus világnézet védelmét 
és érvényesülését célozza; arra irányul, hogy a ka-
tholicizmus, mint ilyen, a tudományos világban, a 
tudományos kutatásokban is az őt megillető helyet 
elfoglalja, arra irányul, hogy azoknak a tudósoknak, 
akiknek az állami egyetemeken talán épen katho-
likus meggyőződésük miatt nem, vagy csak nehezen 
jut hely, tért és alkalmat nyújtson a tudományos 
munkálkodásra. Mindenesetre a katholikus egyetem 
így felfogva elsősorban ideális és nem praktikus 
célokat követ és ép ezért helytelen volna a katho-
likus egyetem alapításának kérdésében kalmárszel-
lemmel csak azt latolgatni, hogy az egyetemért hozott 
áldozatokkal fölér-e a kézzelfogható haszon, hogy a 
katholikus egyetembe fektetett milliókért elég kamat-e 
egy-két tanár s három-négy száz tanuló katholikus 
szelleme s ezt a katholikus szellemet nem lehet-e 
más uton, olcsóbban biztosítani? 

A katholikus egyetem a katholikus világnézet 
érvényesülése a tudományok köztársaságában. Ez oly 
ideális cél, amelyet nem lehet milliók szerint mér-
legelni, viszont mégis oly praktikus cél, mely minden 
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áldozatot megérdemel s melynek ha nem is köz-
vetlen, de közvetett hasznát fölbecsülni alig tudjuk. 

És itt legyen szabad egy-két szóval reflektálnom 
arra a gyújtóhatású lelkes beszédre, melyet a XI. 
Katholikus Nagygyűlés megnyitásán a csanádi püspök 
úr ajkairól hallottunk. A meggyőződés melegével, az 
ékesszólás elragadó erejével mutatott arra szent 
Gellért utódja, hogy a katholikus intelligencia ma 
még távol áll katholikus mozgalmainktól. Megjelölte 
mesteri logikával az eszközök egy részét is, mellyel 
az intelligenciát katholikus mozgalmainknak meg-
nyerhetjük. De csak egy részét jelölte meg, vagy 
csak nagyon általános vonásokban. Legyen szabad 
nekem azokhoz konkrét alakban hozzáfűznöm, hogy 
a papok apostoli buzgóságához intézményeknek is 
kell járulniok, még pedig, hogy a katholikus intel-
ligenciát megnyerhessük, első a jól szervezett, jól 
fizetett sajtó; 

második a jól szervezett katholikus autonomia; 
harmadik a katholikus egyetem ; ez a három 

eszköz a katholikus intelligencia nevelője, meleg-
ágya, gyűjtőlencséje, ezek nélkül napjainkban az 
apostoli buzgóságnak is csak nagyon kevés ered-
ményre lehet kilátása. 

Azonban, amint mélyen meg vagyok arról győ-
ződve, hogy egy jól berendezett katholikus egyetem 
az Egyháznak rendkívüli nagy szolgálatokat tehet: 
nem hallgathatom el, amint nem hallgattam el a 
II. és III. nagygyűlések szakosztályaiban, hogy a 
katholikus egyetem felállítása és az állami egyete-
mekkel való versenyképessége óriási nehézségekkel 
kapcsolatos. Vájjon azonban ebből következik-e az, 
amit, sajnos, úgy veszem észre, a katholikus tábor-
ban sokan következtettek, hogy t. i. e téren ne 
tegyünk semmit? 

Nézetem szerint épen az ellenkező következik ; 
ha oly üdvös a katholikus egyetem, de felállítása 
és fenntartása és versenyképessége oly nagy nehéz-
ségekkel j á r : akkor fogjunk hozzá kétszeres, tízszeres 
buzgalommal és áldozatkészséggel. Mérlegeljük az 
összes nehézségeket, keressük azoknak a megoldá-
sát, de ha összetett kezekkel állunk, a nehézségek 
maguktól meg nem oldódnak. 

Tegyünk úgy, amint legközelebbi szomszédaink 
tettek, vagy úgy, mint a németek, vagy úgy, mint az 
osztrákok, csak ebben a tétovázó tétlenségben ne 
maradjunk. 

Németországban a katholikusok úgy látták, hogy 
az ő viszonyaik között a katholikus egyetem nem 
célravezető. Lemondtak tehát erről, viszont azonban 
mindent elkövetnek, hogy az állami egyetemeken a 
katholikus érdekek kielégítést nyerjenek; főleg két 
irányban dolgoznak: kiváló katholikus tudósokat 
segélyeznek ösztöndijakkal, hogy gondtalanul foglal-
kozhassanak tudományos kutatásokkal s tudományos 
munkálkodásuk révén megszerezhessék az állami 
egyetemeken a magántanári habilitációt, mely első 

föltétel arra, hogy valaha egyetemi tanszékhez jut-
hassanak. Másodszor a katholikus közvélemény nyo-
mást gyakorol a kormányra, hogy azon egyeteme-
ken, melyeket nagy számban látogatnak katholikus 
hallgatók is, parallel tanszékeket állítson föl oly tár-
gyakból, amelyek a tanár világnézete szerint irányul-
nak (bölcsészet, történelem, művelődéstörténet stb.). 

Ez a német katholikusok álláspontja, mely ellen 
elvi kifogást emelni nem lehet. Mindazonáltal meg-
jegyzem, hogy ezen jelzett kétirányú törekvésüknek 
gyakorlati sikerei még nem igen mutatkoznak. 

Ausztriában más a felfogás. Bár Ausztria nagy 
többségében katholikus, az osztrák katholikusok 
mégis szükségesnek tartják a katholikus egyetem 
fölállítását. Ők józanul, hogy talán elejét vegyék 
városok versengéseinek, mindjárt ki is jelölték ezelőtt 
30 esztendővel a katholikus egyetem helyét s meg-
alapították a salzburgi katholikus egyetem bizott-
ságát, mely azóta lankadatlan kitartással végzi a 
gyűjtéseket s a katholikus egyetem összes előkészítő 
munkálatait. Ezek közül kiemelem fiatal tudósok 
segélyezését, kiknek tanulmányi utakra, tudományos 
búvárkodásokra, irodalmi munkásságra ösztöndijakat 
ad, ily módon neveli s előkészíti az egyetem tanári 
karát. Évenként a szünidőkben főiskolai tanfolyamo-
kat (pedagógiai, katechétikai) rendez s ez által már 
a jövő egyetemet alapozza. Úgy tudom, hogy a salz-
burgi katholikus egyetem eszméjével rokonszenvez 
az egész osztrák katholikus arisztokrácia, sőt az 
uralkodóház is és az előmunkálatok már annyira 
haladtak, hogy a katholikus egyetem a jövő évben 
már valószínűleg meg is nyilik. 

Nálunk is arra lett volna szükség, hogy egy 
országos bizottság vegye kezébe ezt az ügyet, már 
ezelőtt tíz évvel, már akkor, amikor a katholikus 
egyetem iránt nagy volt az érdeklődés, amely külön-
böző alapítványokban is megnyilvánult. 

Tudom, hogy az országos bizottság kiküldését 
mi gátolta: a katholikus autonomia még ma is 
vajúdó ügye. Viszont azonban csak sajnálni tudom, 
hogy ezen kérdés előkészítése az autonómiától téte-
tett függővé. Hisz az autonomia is csak hálás lehe-
tett volna, ha ez a bizottság már egy teljesen kiforrt, 
megérett, kidolgozott tervezetet nyújthatott volna 
neki. Az autonomia sem tehet mást, minthogy egy 
bizottságot küld ki, amelynek a munkája évekre, 
esetleg évtizedekre fog kiterjedni. 

Minő előnyünk lett volna most, mikor oly erős 
hullámokat vert az egész közvéleményben az egye-
temek kérdése, minő előnyünk lett volna, lia a köz-
vélemény előtt ott állt volna már a kristályosodás 
stádiumában a katholikus egyetem. íme — hogy erre 
is reflektáljak — Debrecenben jól előkészítették a 
talajt. Ott nemcsak lelkesedtek a protestáns egye-
temért, hanem kezdték azt mindjárt kiépíteni, a pro-
testáns theologia és jogakadémia mellett felállították 
a bölcsészeti kart s most fáradozásuk jutalmát el-
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nyerik: kapnak állami egyetemet, amelyen azonban 
megvédik a protestáns érdekeket is, minthogy az állami 
egyetembe beolvasztják a protestánsok eddigi alkotásait. 

Mi mindettől elestünk. Pedig meg vagyok arról 
győződve, hogy most lett volna a legkedvezőbb a 
helyzet egy katholikus egyetem alapítására, mert 
most nyerhettük volna meg legkönnyebben a kor-
mánytól és a törvényhozástól azokat az állami biz-
tosítékokat, melyek nélkül a katholikus egyetem sem 
funkcionálhat eredményesen. 

Elkéstünk, sőt ismét vissza vagyunk vetve hosszú 
időre. 

De hát legalább most, mikor országszerte nagy 
érdeklődés van az egyetemek iránt, ha elkésve is, 
szükségesnek tartom egy országos katholikus egye-
temi bizottság kiküldését, amely fontolgassa-latol-
g'assa az összes fölmerülő nehézségeket s ha nem 
találja azokat leküzdhetetleneknek, fogjon azonnal a 
munkához. Minden halogatás e téren pótolhatatlan 
veszteség. Ha pedig csakugyan olyanok volnának az 
akadályok, amelyek lehetetlenné tennék egy verseny-
képes katholikus egyetem megalapítását, ez esetben 
ugyanennek a bizottságnak volna hivatása javaslatot 
tenni a katholikus egyetemekre tett alapítványok 
olynemű felhasználására, hogy ezek az állami egye-
temeken a katholikus érdekek minél nagyobb biz-
tosítására szolgáljanak. Mihályfi Akos dr. 

A mohácsi csatavesztés.1 (vi.> 
Az első hadsor után mindjárt az ágyúk voltak 

felállítva. Némely író ezt tagadta és az ágyúkat az 
első csatasor elé helyezte. Ez azonban nem való-
színű, mert Brodarics egész világosan azt mondja, 
hogy az ágyúk «statim post principia» voltak elhe-
lyezve. Az első csatasortól a második körülbelül egy 
kőhajításnyira volt. Ennek a felállítása már sokkal 
nagyobb gondot adott a vezéreknek. Ugyanis a had-
sereget háromszög alakúra formálták, melynek hátsó 
részét a második csatasor alkotta. A csatasort leg-
nagyobbrészben lovasok alkották; csakis két oldalt 
volt csekély gyalogos had, mintegy fedezetképen. 
A második csatasor három hadvonalra oszlott. Az 
elsőnek az élén Tarczai Miklós állott, aki «ügyes és 
a király iránt rendkívül hűséges» volt. A csapatok 
nagy részéi pedig királyi udvarnokok és főurak al-
kották. Ezek megett állottak a lengyel segédhadak, 
amelyeket Korlátkövi Péter és Trepka András ve-
zettek. Utánuk következett Schlick István a lengyel 
és morva hadakkal. Közvetlenül Schlick csapatai 
mögött állt a királyi hadosztály élén a királlyal. 
A király melleit jobbról és balról a főpapok és az 
ország zászlósai állottak; még pedig jobbról az esz-
tergomi érsek, a zágrábi, a pécsi, a szerémi, a nyitrai, 
a boszniai püspökök és a fehérvári prépost állottak ; 

1 L. Religio 1911. 534. lapját. 

balról a nádor, aki betegsége dacára is szorgalmasan 
járt ide-oda a csapatok közt, a győri és a váci püs-
pökök és még néhány főúr, akiket Brodarics név-
szerint nem említ, álltak a király mellett. Mindegyik 
főpap és főúr mögött egy-egy harcos állt; a király 
háta mögött voltak: Cetricz, Majláth és Horvát Gáspár 
királyi lovászmester. A királytól jobbra a főpapok 
mögött volt az a három úr, akit a király személyes 
őrizetére rendeltek. A király és kísérete mögött állt 
még egy «igen szép, páncélos lovagokból álló» kö-
rülbelül ezer főnyi csapat, amelynek élén Drágfi 
János állt az ország zászlajával. Két oldalt pedig 
könnyű fegyverzetű lovas hadak álltak. Ilyen volt 
körülbelül a magyar hadsereg felállítása a mohácsi 
síkon ama végzetes napon. 

A felállítás korántsem volt előnyös a magyar 
hadseregre nézve. Eltekintve a hátrányos terepviszo-
nyoktól, amiről már fentebb szóltunk, a felállításnak 
két főhibája volt. Egyik, hogy a magyar hadsereg 
arcéle sokkal kisebb volt, mint a töröké. Mert míg a 
magyar gyalogosok arcéle 2500 méternyire terjedett, 
addig a törököké körülbelül 5000 méter hosszú volt. 
Természetes tehát, hogy az volt a tervük, hogy a 
magyarokat egyszerre támadva, élőiről és oldalról a 
Duna mocsaras területére szorítják. Ennél talán még 
feltűnőbb az, hogy a magyar hadseregnek nem volt 
tartalékhada. Ez pedig végzetes hiba volt. Mert egy-
részt nem volt pihent csapat, amelyet időközben a 
hadrendnek minden megzavarása nélkül a pilla-
natnyi szükség szerint ide-oda lehetett volna moz-
gósítani; másrészt meg", ami sok ember életét meg-
mentette volna, nem volt olyan csapat, amely a vert 
had visszavonulását, legalább amíg azok rendeződ-
nek, fedezte volna. 

A magyar hadsereg még ekkor is jóformán teljes 
bizonytalanságban volt a török hadsereg ereje és 
annak felállítása felől. Ezt pedig a kémek hiányának, 
illetve az értesülések megbízhatatlanságának lehet 
tulajdonítani. Tomori az ő könnyenhivőségével hitelt 
adott egyes török szökevényeknek, akik hadseregük 
gyengeségét hangoztatták. Pedig ezen állítólagos szö-
kevények legnagyobb részéi a törökök küldték, hogy 
a magyar hadsereget félrevezessék. A pontos és meg-
bízható értesülések hiánya okozta azt is, hogy a ma-
gyarok, nem tudva a török ágyútelepeiről, belerohan-
tak vakon a tűzbe, ami már kezdetben eldöntötte a 
csata sorsát, még pedig nem a magyarok javára. 

Mondhatjuk tehát, hogy a sereg felállítása a ma-
gyarokra nézve nemcsak hogy kedvező nem volt, 
hanem a legszerencsétlenebb. 

A csatarendbe felállított magyar hadsereg egész 
nap hiába várta a törökök támadását. Csak itt-ott a 
széleken támadt néhány kisebb csetepaté az előcsa-
palok közt. Tomori pedig abban a hitben volt, amit 
a hamis hírekből merített, hogy ők a török sereg-
nek csak egy részével állnak szemben. A győzelem 
biztos reményével vehetik fel tehát a küzdelmet a 
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törökkel: a megütközést pedig még ma mindenáron 
ki kell erőszakolni. A seregen is erőt vett a harci 
kedv, azért előkészültek az ütközetre. A király a 
nádor kíséretében bejárta a hadsorokat. Itt-ott né-
hány buzdító szót is intézett a csapatokhoz. A király 
főleg azért járt körül, hogy megcáfolja azt a sereg-
ben lappangó mende-mondát, hogy a király nem 
vesz részt az ütközetben. A buzdító szavak is bizo-
nyosan megtettek hatásukat. 

Délután három óra tájban a dombok mögött 
megcsillanlak a török fegyverek. A magyar seregben 
ekkor riadót fúvattak és a sereg az ősi «Jézus» és 
buzdító «Hajrá!» kiáltással rohamra indult. Azonban 
amint a két sereg összeért, rögtön kitűnt a magyar-
ság tévedése, mert a törököknek nem egy részével, 
hanem annak teljes erejével kellett felvenniük a 
küzdelmet. A magyarok mindennek dacára nem ret-
tennek meg, hanem vitézül és elszántan harcolnak 
a túlerő ellen. Nemsokára a törökök első csatavo-
nala, nem tudni taktikából-e vagy a magyarok heves 
támadása miatt, szétvált ; a magyarok ezt a győzelem 
biztos jelének tekintették és a lovasság, a királlyal 
együtt, elszántan rohant a törökök második hadso-
rára, amely az anatóliai csapatokból állott. Azonban 
ekkor tüzelést kezdenek a törökök ágyútelepei és 
óriási kavarodást idéznek elő. A magyarok még egy 
ideig kétségbeesetten küzdenek a túlerő ellen. De az 
egyenlőtlenül folyó küzdelmet végleg eldönti Bali 
bég oldaltámadása, amellyel gyorsan visszaszorítja a 
rendetlenül hátráló magyarokat. Minden rend fel-
bomlik és mindenki menekül, ahogy tud. De sokan 
ott vesznek el a csatamezőn. Elesnek a két vezéren 
kívül Szálkái László esztergomi érsek és még öt 
püspök. A világi urak közül Drágfi János, aki az 
ország zászlaját vitte, Sárkány Ambrus, Korlátkövi 
Péter, Tarczai Miklós, Perényi Gábor és még mások 
is sokan. Az idegen hadak vezérei közül Trepka 
András, Schlick István, Henrik dohnai várgróf és még 
más cseh, morva és lengyel urak. Azonfelül 500 köz-
nemes és körülbelül 20.000 fegyveres. Úgy hogy kö-
rülbelül 22—23000 holttest fedte a csatateret. A küz-
delemnek a zápor vetett végett, amely a Cselepata-
kot is megdagasztotta és ennek piszkos árjaiban 
fuladt meg a szerencsétlen menekülő király. 

«De a magyar nemzet — mint Fraknói szépen 
mondja — bár vele most már az állammá megszi-
lárdult török birodalom gyarapodott hatalma és szer-
vezett ereje állott szemben, a csapások súlya alatt 
nem tört össze. 

A nemzet életereje szívósságával és a jövőbe 
vetett hit erejével, majd fegyverének vitézsége, majd 
diplomáciájának sikerei által, elhárítja az enyészetet. 
Sőt a maroknyi magyar nép a nyugati Európa, a 
keresztény civilizáció megmentésében a legkiválóbb 
tényező marad.»1 T. L. 

1 Források : (Ortvay fent jelzett müvén kívül) 1. Egy-
háztört. Emi. I. 2. Fraknói V. Magyarország a mohácsi vész 

Görög k<*th. «magyar» püspökség és magyar 
liturgikus nyelv. <i.) 

A naptárkérdésen kívül kétségkívül ez a kérdés 
az, amely ez idő szerint leginkább foglalkoztatja a 
hazai görög katholicizmust. És mint a naptárkérdés 
ügye, úgy a «magyar» püspökség és liturgikus nyelv 
az, mely szélesebb érdeklődésre tarthat számot. 
Érdeklődésre tarthat számot egyetemes egyházi és 
magyar nemzeti szempontból. Mivel pedig vélemé-
nyem szerint e kérdésben még mindig nagy a tájé-
kozatlanság, alábbi soraimban csekély erőmhöz mér-
ten tisztázni akarom a nézeteket. 

Ezen ügy nem egészen új keletű. A balázsfalvi 
érsekségnek kihasítása után indult meg az erre 
irányuló mozgalom. A munkácsi püspökség alá tar-
tozó magyarajkuak vezérei ebben a gör. kath. püs-
pökségeknek nemzetiség szerint való elosztását látták 
és ennek következményeként attól tartottak, hogy a 
munkácsi egyházmegyét ruthén egyházmegyének 
deklarálják. Kétségkívül igaz, hogy a románajkúak 
egyházalakulása nem felel meg az egyetemes egyház 
gondolatának és magán hordozza a nemzetiségi érzés 
túltengését. És mint ilyen, nem talál helyeslésünkre. 
Ámde amilyen hiba az egyháznak nemzetiségi elvek 
szerint való elkülönítése, épen olyan hiba a nemzeti 
nyelvek szerint való sorakozása. Az egyház nem szün-
teti meg, de átlépi a nyelvek határát. Az utóbbi hibát 
követte el a hajdudorogi bizottság, midőn külön 
«magyar» püspökség fölállítása iránt mozgalmat indí-
tott. Ennek eredményeképen létesült 1873-ban a 
hajdudorogi püspöki külhelynökség, mely azonban 
egyházi szervezetünkbe semmiképen sem tud beillesz-
kedni. Ettől kezdve a mozgalom reális eredményt 
nem tud fölmutatni. A püspökség ügye egy lépéssel 
sem ment előbbre, a liturgiának magyar nyelven 
való végzését pedig az apostoli szék 1896-ban meg-
tiltotta. Midőn a megyés püspökök ujabb utasítást 
kértek, a felelet az volt, hogy «a megszüntetés lassan, 
föl tünés nélkül, de következetesen és szükségképen 
végrehajtandó». Erre a nem várt eredményre a bizott-
ság taktikát változtatott. 1898-ban megalakul az 
«Országos bizottság», mely a geographiai helyzet 
folytán lehetetlennek nyilvánítván a külön «magyar» 
püspökség létesítését, a magyar liturgikus nyelv szor-
galmazását tolja előtérbe. A programin1 1. pontja 
ugyanis következőleg hangzik: Az «Országos bizott-
ság» célul tűzi: «Fönntartani és megerősíteni a magyar 
nyelv használatát a gör. kath. istentiszteletben; ki-
emelni ezt eddigi immár közel egy évszázad óta tartó 

előtt. 3. Brodarics 1. históriája a mohácsi vészről, ford. Szent-
pétery J. (M. K. 337.) 4. Dudek J. Kritikai tanulmányok. 
5. Ováry L. Hazai állapotaink a mohácsi vész előtt. Századok 
1885. 6. Karácsonyi J. Magyarország egyháztörténete. 7. Sörös 
P. Jerosini Brodarics István. 

1 Emlékkönyv a gör. szert, magyarok római zarándok-
latáról. Budapest, 1901. 4. lapon. 
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türött állapotából és e végből kieszközölni a magyar 
szertartás törvényes elismerését és szabályozását 
mindenütt, ahol ezt a gör. kath. magyarok száma és 
vallási érdekei megkívánják, tekintet nélkül arra, 
hogy mely egyházmegye területén laknak». 

Ezen kérelmét a bizottság, impozáns zarándok-
lat kíséretében, 1900-ban Róma elé terjesztette. Ennek 
az egyébként tiszteletreméltó lépésnek nem lett lát-
ható eredménye. A kérdés tisztázatlan maradt az 
egyházi tekintély nem csekély kárára. A mozgalom-
ban Szabó Jenőnek, a legönzetlenebb, bőkezű har-
cosnak, 1911. jún. 30-án a főrendiházban elmondott 
lelkes beszéde szerint, ismét irányváltozás történt. 
Újból a különálló «magyar» püspökség fölállítása 
nyomult előtérbe. 

A beszédre a kultuszminiszter nyomban vála-
szolt. Válaszában utalt arra, hogy érdeklődéssel kiséri 
a mozgalmat, de nem tartja helyesnek a bejelentett 
fordulatot. Többi között 'ezt mondta szórói-szóra : 
«Ami egyébként azon aggodalmakat illeti, melyek-
nek a képviselőházban különösen nemzetiségi szem-
pontból kifejezést adtam, ezek teljesen fedik azt az 
álláspontot, metyet a gör. kath. magyar országos 
bizottság 1900-ban megjelent emlékiratában kifeje-
zésre juttatott, mely bizottságnak épen őméltósága 
Szabó Jenő az elnöke. Ebben az emlékiratban ki-
mondatik az, hogy a magyar püspökség fölállítását 
nem tekinti föladatának a bizottság, továbbá, hogy a 
liturgikus gyakorlatok végleges szabályozása érdeké-
ben az egyházmegyék kereteit megbolygatni nem 
okvetlenül szükséges, de nem is tanácsos, még pedig 
azért —és itt tessék megengedni, hogy szószerint 
idézzek — «mert különböző ajkú hittestvéreknek 
egymástól való elszakítása úgy az egyházi, mint a 
nemzeti békére nézve ugyanazon hátrányos követ-
kezményeket vonhatná maga után, mint amelyeket 
a román egyházi provincia kihasítása körül tapasz-
taltunk.» 

Úgy van. Ezt gondolom én is. A külön püspök-
ség létesítése, ha kifejezetten a magyarság jelszava 
alatt történnék, megpecsételné a románoknál hibáz-
tatott egyházalakulást. így azután ténylegesen elő-
állna a román egyház mellett a ruthén egyház iŝ  
Ez következetlenség, melyet nem értünk annál is 
inkább, mivel az 1898-ban emiitett geográfiái helyzet 
manapság is ugyanaz. Mi tehát a kultuszminiszter 
állásfoglalását írjuk alá. Megkell maradni a liturgikus 
nyelv mozgalma mellett. Ez következetes és egyházi 
s hazafias szempontból egyedül helyes. Először 
egyházi szempontból. Miért ? Azért, mivel az egyház-
jog előtt ismeretlen dolog az, hogy új püspöksége-
ket létesítsenek egy újonnan kreálandó liturgikus 
nyelv számára. Az egyházjogban körvonalozva van-
nak azon okok, melyek argumentumul szolgálhat-
nak az ilyen kérdésben. Ezek pedig: a) justa causa 
t. i. pl. ha nagyszámú új megtérés történik, vagy az 
egyházmegye nagy kiterjedésű, vagy ha a pápa szük-

ségesnek lálja az űj püspökség fölállítását. Kisérő 
föltételek: b) locus congruus, cj dos, d) consensus 
episcoporum. Mi is csak ezen okokat vihetjük a 
küzdelembe. 

De mint mondottuk, hazafias szempontból is a 
miniszter álláspontját tartjuk helyesnek. Véleményünk 
ugyanis az, hogy külön magyar püspökség létesítése 
esetén kicsiben az menne végbe nálunk, mit a keleti 
egyházak története általában mutat. Egy kis történeti 
visszapillantás igazolja ezen állításunkat. Konstanti-
nápoly bukása után a pátriárkák lettek nemcsak az 
orthodoxia, hanem a «romanismus» hordozói is. 
Vagyis ők orthodoxiájukba belevitték nemzeti érzé-
süket is és ezen jelszó alatt a legkülönfélébb ele-
meket együtt tartották. Ez azonban csak addig volt 
lehetséges, mig az illető népek politikai öntudatra 
nem ébredtek. Mihelyt ez megtörtént, saját hibás 
elvét alkalmazták és szétszedték a byzánci egyházat. 
Az 1821-iki sikeres görög fölkelés után a nemzet-
gyűlés 1833-ban az egyházi függetlenséget is kimondja. 
A patriarchatus 1850-ben nem tudván változtatni a 
történteken, bizonyos fönntartással elismeri azt.1 

Rulgária 1870-ben szintén lépéseket tesz a külön 
egyházi szervezkedés mellett és ezt a patriarcha átka 
sem képes megakadályozni. Szóval a lavina meg-
indult és most is útban van. Macedóniában a bolgárok 
és románok szintén nem tudnak megférni ugyanazon 
hierarchia alatt. Rukovinában a románság kiizd a 
a ruthén egyház ellen.2 Nem régen az albánok lép-
tek föl szeparációs törekvésekkel. A Phanar elutasí-
totta, mert a byzánci egyház testéről a nemzeti vellei-
tások folytán csak legújabban 18 egyházmegye 
szakadt el.3 Csakhogy rideg elutasítással nem segít 
a bajon. Szakítania kell magának is eddigi hibás 
eljárásával, melynél fogva a politikát bevitte a val-
lásba és engednie kell azon csökönyösségből, mely-
nél fogva a népnyelvnek semmiféle érvényesülést 
nem enged. Igen, a nemzetieskedés, az említett 
csökönyösség, mely a trilinguismus liaeresisével 
határos, okozta a byzánci egyház szétdarabolását. 

Ez a processus ismétlődnék meg nálunk is és 
talán a latin egyházra sem maradna minden hatás 
nélkül. Az ujabb irányváltozást tehát nem tartjuk 
szerencsés fordulatnak. Nézetünk szerint különben e 
küzdelem meddőségét nem annak kell tulajdoní-
tani, hogy a taktika rossz volt, hanem épen ezen 
örökös taktikázás a legvilágosabban mutatja, hogy 
az egész mozgalom helytelen irányban tart, lehetet-
len módon argumentál, sokat markol és így semmi 
sem marad a kezében. A következő sorok célja épen 
az, hogy rámutasson közelebbről is a hibákra és 
megjelölje a helyes irányt. 

A liturgikus nyelv történeti fejlődése megadja a 
1 Diomedes Kyriakos : Geschichte der Orientalischen 

Kirchen. Leipzig, 1902. 
2 Tribuna 1911. márc. 24. 
3 La Croix. 1909. márc. 20. sz* 
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feleletet, hogy milyen irányban kell mozogni. Néz-
zük tehát a liturgikus nyelv kérdését a történet 
világosságánál. 

Tény az, hogy a régi egyházban több nyelven 
végezték az istentiszteletet. Nevezetesen a görög és 
latin nyelven kívül szír és kopt nyelven. Az is tény, 
hogy a latin egyház a latin nyelvet majdnem kizá-
rólagosan használja a nélkül azonban, hogy a nép-
nyelveket teljesen kirekesztette volna. A Kelet ellen-
ben a több nyelv használata mellett megmaradt, sőt 
az idő folyamán a meglévőkhöz ujak járultak, így: 
az aethiop, georgiai, ó-szláv, román, sőt legújabban 
az arab is és pedig úgy a katholikusoknál, mint a nem 
egyesülteknél. Az egyetemes egyház először a trienti 
egyetemes zsinaton hallatta szavát ebben a kérdés-
ben általánosságban. Eszerint : Si quis dixerit, lingua 
tantum vulgari missam celebrari debere, anathema 
sit.1 Mi a hordereje ennek ? Az, hogy nem mindenütt 
kell a nép nyelvét használni. Nem zárta ki azonban 
azt, hogy engedmény történhetik, aminthogy helyen-
kint történt és pedig a latin egyházra vonatkozólag 
is. Természetesen mindig igen fontos okok miatt. 
Vagyis más szóval az esetleges engedményeket nem 
tekinti jogi praecedenseknek, melyek minden körül-
mények közölt alapul szolgálhatnak, csak hasonló 
körülmények között szabad tehát ezekre hivatkozni. 
Ilyen az egyetemes kath. egyház nézete a liturgikus 
nyelv kérdésében. Hitet érintő, ha nem is hitbeli 
kérdésről lévén szó, ezt kötelező jogi elvnek kell 
elismernünk a keleti egyházra vonatkazólag is. Tehát 
kárhoztatott vélemény az, hogy csak népnyelven 
kell végezni a misét. Hadzsega Gyula dr. 

Pongrácz Imre báró egri kanonok római útja 
és iskolázása. (ii.) 

Innen Róma felé indultak. Az úton előtalál-
ták Homonnaj úrfiat ő nagyságát, aki a római 
Collegium Apollinareban (máskép: Collegium Ger-
manico-Hungaricum) «bizonyos dolog miatt meg 
nem maradhatván», Bolognába ment, «talán ott 
végezi el a tanulást». Szeptember utolsó napján 
délután három óra tájban értek az örök városba. 
Imre mindjárt bement a Collegium Apollinareba. 
Innen írja október 3-ikán atyjának, a collegium 
«constitutiója eddig jól tetszett, nem tudom azután, 
miként leszen, de abba az remínségbe vagyok, hogy 
az Úr Isten eztet is szerencsísen megengedi ví-
gezni». 

Egy-két napos római életét szomorú hír zavarja 
meg. Pongrácz György püspök Szegedy Ferenc egri 
püspök haláláról értesíti. «Bárcsak addig szegín ílt 
volna — írja anyjának2 — amíg kimentem volna 
három esztendő után, hogy még egyszer láthattam 

1 Cone. Trid. sess. XXII. c. 9. 
2 1675. okt. 24. Róma. — U. ott 29. cs. 70. sz. 

volna életiben és megköszönhettem volna hozzám 
való jóakaratját. Tiszta széből (szívből) akarnám, ha 
az úr (Pongrácz György püspök) succedálna ebben 
az püspökségben (talán meg is adja az Isten), talán 
azután óvári jószágot is kiváltaná Luzenszki uramtul».1 

Midőn Pongrácz György báró váci püspök a 
pápának jelentést tett egyházmegyéje ügyeiről, a 
megürült egri püspökségre támogatását kérte. A pápa 
ő szentsége az egész bíbornoki testülettel mellette 
foglalt állást s írt is a királynak, hogy az egri püs-
pökséget neki adja. A legjobb reménységgel indult 
vissza október 25-én György püspök Rómából, hogy 
karácsonyra Nagyszombatban lehessen.2 Imre általa 
is udvarlott atyjának, kérve őt, hogy az egri nagy-
prépostnál, Horváth uramnál, járjon közben káp-
talanbeli jövedelmének kiadatása végett. Ha kap 
valamit, atyja vegye föl, de értesítse is őt, mivel 
akkor breviáriumot kell mondania.3 

Nagybátyja és testvéröccse eltávozása után leve-
leivel udvarolgat Imre szüleinek, máskor testvérének, 
Ferencnek, irogat «sűrűn és aprón , mert az 
postának, ha egész árkuson ír az ember, sokat kell 
fizetni».4 Rendesen Velencén át Nagyszombatba irá-
nyítja Hubini Istvánnak vagy Deákynak s onnan 
továbbítják, hol Beczkóra, hol a krasznyai kastélyba ; 
viszont pedig a nagyszombati vörös kolostor kor-
mányzója vagy Deáky György vette át a hazai leve-
leket és küldte a kollégiumba Imrének. 

A collegiumi élet megnyerte Imre tetszését, ü röm-
mel írja atyjának: «az állapotom jól vagyon, mert 
eddig még semmi nehézséget nem érzettem, ennek 
is megadja az Isten vígit harmadfél esztendő multán». 
A tanulást szent Imre herceg napján (nov. 5.) kezdi 
s a theológia második évfolyamát fogja hallgatni.5 

A hazai levelekkel megbízásokat is kap kegy-
tárgyak szerzésére. Öccse, Ferenc kértére P. Kolczicz 
által búcsút szerez érmekre, olvasókra, keresztekre, 
ürömmel írja dec. 1-én testvérének: «kegyelmed 
szolgálatjára frissen vagyok, olaszországi kinírhez 
is hozzá szoktam immár». A szokásos deákbetegség 
azonban még őt sem kerülte el. «Marianitul fel-
vettem pínzt, de igen keveset, tugyna illik : hat skúdát, 
aki magyarországi 12 forintot teszi». Kéri is, hogy 
legalább húsz aranyat küldjenek neki, azzal azután 
megelégszik három esztendőre. Kanonoki jövedel-
méből száz aranyat remél. Terveiről is értesíti. Ked-
vence a theológiai vitatkozás, mely eddig is dicső-
séget szerzett neki. Önbizalommal írja, hogy «pro 

1 Pongrácz György püspök óvári részét 20,000 forintban 
elzálogosította Luzinszki Sámuelnek és feleségének 1673. 
szept. 29-én (u. ott 28. cs. 106. sz.), mivel egyházmegyé-
jéből nem volt jövedelme. — A zálogösszeget később Imre 
fizette vissza. 

2 Pongrácz Imre levele atyjához. Rónia, 1675. nov. 2. — 
U. ott 29. cs. 73. sz. 

3 Imre 1675 okt. 24-iki levele. U. ott 29. cs. 70. sz. 
4 U. ott 29. cs. 64. sz. 
5 ü . ott 29 cs. 73. sz. 
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disputatione universae theologiae — abban kárt nem 
vallok — talán újobban valami jó patronust talá-
lok, aki in duplo visszatéri (talán : visszatéríti) költ-
séget. Én ugyan azon leszek, hogy Holominj (?) 
püspök uramnak dedicálják (ha az úrpüspök uram 
ő nagysága1 másképen nem rendeli a dolgot.) Tudom, 
hogy az bizon szípen megajándékozna».2 

Tanulmányaiban szépen halad előre, állapota 
«jól tetszik», mivel semmiféle nehézséget sem tapasz-
tal. A noviciusi esztendő szigorúságával is megbarát-
kozik. Nagybátyjának, György püspöknek, az ügye 
is jól halad. Eszterházy úrfi ő nagyságának híradása 
is a legjobbal biztatja, csak az ő egri kanonoki 
jövedelme késik. Horváth kassai nagyprépost Bécsben 
úgy nyilatkozott, hogy addig semmi jövedelmet sem 
kap, inig a collégiumban lesz, mivel személyesen 
nem iktattatta be magát a kanonokságba. Kéri is 1676. 
jan. 11-én öccsét, Ferencet, aki ebben az időben 
György püspöknél tartózkodott Nagyszombatban, 
hogy szóljon neki jövedelme kiszerzése végett. Érte-
síti, hogy a zsolnai és tepliczei templomokra P. 
Kolczicz által búcsút szerzett és ki is küldeti a 
bullát.3 

György püspök azonban nem sokáig foghatta 
párt ját ; 1676. márc. 5-én meghalt. Atyja 9-én a 
temetésről írja meg neki a szomorú hírt, a levél 
azonban csak május 28-án jut Imre kezébe. Fájlalja 
nagybátyja és pártfogója halálát s még inkább fokozza 
bánatát a «szombati pap urak» bánásmódja, mivel 
«halála után is oly nagy gyalázatot szegín úron 
akartak tenni, — — minden ceremónia nélkül egy 
szegény hebanus4 módjára el akarván temetni testit». 
Keseregve írja atyjának: «ezen nem csudálkozom, 
mivel kezensíges pílda immár az, hogy tött jóért 
soha se várjon az ember jót, hanem rosszat ezen a 
világon. Ki volt nagyobb akarattal azokhoz, mint 
szegín úr!» Megköszöni atyjának, hogy érdekében 
írt Bársony György egri püspöknek, mit ő sem 
mulasztott el s másodízben a ferencrendiek tartomány-
főnökét — aki Rómából Kassára igyekezett — nyerte 
meg ügyének. Fölkeresi levelével Luzinszki Joachimot 
is, az új szepesi prépostot és nagyváradi püspököt 
s kéri pártfogását. A nagy szomorúságban örömére 
szolgál nénje, Boriska5 kisasszony ő kegyelme «meg-
tirise» s hozzáteszi: «Adja Isten, anyám asszony ő 
kegyelme felől is ezen örvendetes hírt hallanom».6 

1 Pongrácz György báró, váci püspök. 
2 U. ott 29. cs. 79. sz. 
3 Levelei atyjához és öccséhez 1676. jan. 11. — U. ott 

30. cs. 1. és 2. sz. 
4 Hebanus = habanus. Igy nevezték azokat az eretnek-

ség gyanújába fogott morvákat, akik a XVI. század közepén 
Morvaországból kiűzetve, Magyarországba költöztek. — Bartal 
Antal : A magyarországi latinság szótára 302. 1. 

5 Férjhez ment 1679. szept. 26-án Karvai Orlay András-
hoz, majd ennek halála után Uzapanyiti Andrássy Ferenchez. 

8 Levele atyjához 1676. május 30.— U. ott 30. cs. 13. sz. 

Tanulmányait 1678-ban fejezte be s az első 
szentmiséjét Rómában a S. Maria Maggioreban 
mondta 1678. aug. 5-én. Visszatérve hazájába tovább 
harcol egri kanonokságáért. Az új püspök Pálffy 
Ferdinánd gróf 1679. jan. 9-iki levelében szívesen 
hívja őt magához, de nem címezi egri kanonoknak.1 

Ennek más oka is lehetett. Bossz hirek jártak Imre 
atyja, Ferenc felől. «Nem utolsó az is, hogy 

Sztrányay uramot megfogatta, azonkívül, 
hogy azon kastélyt2 feladta a kurucoknak, egyet 
értvén vélek».3 Mindezek dacára Imrének terve sike-
rül s már február 25-én Pálffy Ferenc gróf Stettin-
ger Kristóf jezsuita és királyi gyóntató pártfogásába 
ajánlja kanonokjának, Pongrácz Imrének atyját, 
Ferencet.4 

Küzdelmét siker koronázta, püspöke elismerte 
kanonokságát, gyümölcsét azonban nem sokáig élvezte. 
A lelkipásztorkodás vonzotta őt. «Saját elhatározásá-
ból lemondott kanonoki javadalmáról és elöljáróinál 
kieszközölte, hogy a lelkipásztorkodás terén működ-
hessék».6 Megvált az egri egyházmegyétől és vissza-
tért az esztergomihoz. 1680—1684-ig sárfői (Pozsonym.) 
plébános, majd 1682. ápr. 15-én pozsonyi, 1685. dec. 
19-én esztergomi kanonok és honfi főesperes, 1689. 
augusztus havában nyitrai főesjjeres és zsámbéki 
prépost, 1695-ben barsi főesperes, 1697. február 6-án 
pharesi (leszinai) c. püspök, 1700. július 26-án zólyomi 
főesperes lett. Az 1705-iki szécsényi fejedelem választó 
gyűlésen II. Rákóczi Ferenc mellett van. 1709. decem-
ber 18-án Keresztély-Agost bibornok-primás meg-
fosztja egyházi javadalmaitól, de később visszakapja 
s 1711. okt. 30-án éneklő-, 1715. április 13-án olvasó-
kanonok, majd 1719-ben szepesi prépost. Itt is hal 
meg kínos betegség után, befejezve fényes egyházi 
pályáját. Závodszki] Levente dr. 

A föld és az élet történetéről. <v.> 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Az emberi lélek szakadásának tana azonban 
tarthatatlan, mert az emberi lélek szellemi való; 
tehát mert szellem, azért szükségkép egyszerű, oszt-
hatatlan. Rossz hasonlatban : az agy és ideghálózat 
csak mintegy szerve a szellemi léleknek ; ez az 
orgánum lehet különböző fokban alkalmas eszköze 
a lelki-működéseket fiziologiai folyamatokkal kap-
csolatban végző szellemi léleknek. Ezért a technika 
legújabb csodái közt szereplő «értelmi fok mérő-

1 U. ott 31. cs. 1. sz. 
2 A krasznyai kastély felveretése. U. ott 30. cs. 1. és 2. sz. 
3 Pálffy Ferdinánd levele id. Pongrácz Ferenchez. 1679 

jan. 26. Szuha. — U. ott 31. cs. 9. sz. 
4 U. ott 31. cs. 24. sz. 
5 Kollányi említett műve 302. 1. — Életének későbbi 

adatait tőle vettem, kiigazítva sárfői plébánosságot 1681-ről 
1680-ra, mert már 1680. máj. 2-án itt működik. Bashalmi le-
véltár 31. cs. 117. sz. 
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szerszáma», melyet John Gray, a londoni anthro-
pologiai társaság igazgatója a londoni angol-japán 
kiállításon bemutatott, csak olyan gépezet, mely ha 
beválik is, nem a szellemi lélek mértéke lesz, hanem 
csak azt mutatja, hogy mily fokban kifejlett s meny-
nyire alkalmas eszköze a léleknek azon illetőnek 
agya, kit Gray készülékével megvizsgáltak. Ne örül-
jenek hát a materialisták; az értelmi fok mérőszer-
számja csak a pszicho-fizikai műszerek számát 
gyarapítja s fiziologiai ismereteinket segíti tökéle-
tesbíteni. 

De ne kalandozzunk messze a lélektan terüle-
tén. Vizsgáljuk inkább, hogy minő viszonyban van 
az ember származásával a kinyilatkoztatás (szentírás) 
tekintélyét elismerő keresztény, főleg a katholikus 
világnézet. 

Védekezünk ama gyakori ráfogás ellen, hogy a 
katholikus világnézet tarthatatlan, gyerekes felfogást 
vall az ember eredéséről. Mi respektáljuk a termé-
szettudományi tényeket, sőt a tényekre épített elmé-
letéket is, de a föltevések antinómiáin élni s azokon 
meghalni nem akarunk; s mert hisszük Isten létét, 
meg vagyunk győződve arról is, hogy a legfontosabb 
életkérdések útvesztőin nem hagyja az igazságot 
kereső embert irányítások nélkül bolyongani. Az 
iránytű a természetes és természetfölötti kinyilat-
koztatás, az előbbinek okmánya a természet nagy 
könyve (benne a geologiai rétegek megannyi lap), 
az utóbbié pedig a sugalmazott szentírás és a ha-
gyományok. 

Az ószövetségi szentírás Genezise az embert 
Isten közvetlen teremtési aktusából származódnak 
mondja : Formavit Dominus Deus hominem de limo 
terrae. Önként értődik, hogy itt nem kell szószerinti 
értelemben venni a szentírás szövegét.1 Isten károm-
lásával határos volna: sárral dolgozó fazekaséhoz 
hasonló működést tulajdonítani Istennek, ki szellemi 
lény s akaratával teremt. Ipse dixit et facta sunt, 
ipse mandavit et creata sunt. 

Az anthropomorphisztikus s gyerekes magyará-
zatot mi is visszautasítjuk. Már a IV. században 
nimium puerilis cogitatio-nak nevezte szent Ágoston 

f 

i Székely István dr.-nak «A szentírás apologiája» c. mű-
vében olvassuk: «A felsorolt theoriák eltérése legjobban 
bizonyítja, hogy a hexaemeronban csak a dogma világos ; a 
a tulajdonképeni teremtéstörténet igen homályos. Látjuk azt 
is, hogy a hexaemeron épen nem köti meg a geologus kezét, 
sem a tudomány haladásának útjába akadályokat nem gördít». 
(408. 1.), «Talán nem tévedünk, ha a férfi és nő teremtését is, 
mint a hexaemeron kiegészítő részét, ugyanazon szemüvegen 
nézzük, mint magát a hexaemeront. Valószínűnek tartjuk, 
hogy Isten Ádámnak a világ teremtésével együtt az ő terem-
tését is látomásban nyilatkoztatta ki, valamint hogy az asz-
szony teremtésének leírását is Ádám elragadtatásban átélt 
visióból merítette ; e visió azonban talán szószerint, vagy 
lényegében megfelelhetett a valóságnak. A szentírás előadá-
sainak hézagossága és költői színezete miatt e kérdésben 
bizonyosat mondani nem lehet». (1891. 409. 1.) 

egyháztanító a «föld agyagából» való teremtés betű-
szerinti értelmezését. 

Miként értsük hát a szentírásnak előbb idézett 
szövegét? Az exegéták különfélekép magyarázták. 
(Theol. Quartalschrift. 1911. 323 1.) Azt hiszem, hogy 
az alábbiakban elfogadhatóan vázolom a katholikus 
nézetet: 

Midőn már alkalmas lett a föld az ember hor-
dozására, megjelent rajta az ember. Talán szükség-
képen az evolúció utolsó láncszemeként? 

A következetesség az evolúció elméletének a 
szerves lények egész vonalára, tehát az emberi testre 
való kiterjesztését is kívánja, de a szükségszerűség 
itt csak látszólagos. Nem szabad felednünk azt, hogy 
az embert a felsőbbrendű állattól a hasonló test-
alkat dacára áthidalhatatlan különbség választja el, 
mert az embernek az állattól lényegesen különböző 
természete van, amennyiben lelke értelmes öntudattal 
bíró szellemi való. 

Tekintsük most fokozatosan mélyebbre hatolva 
a kérdést ! Az ember Isten közvetlen teremtménye-
ként tekintendő már akkor is, ha csak azt engedjük 
meg, hogy lelkét teremtette közvetlenül Isten, az 
emberi test pedig az evolúció skáláján fejlődött ki. 
Ez a felfogás lényegében már fedi a bibliai szöveg 
értelmét. 

Az anthropologia mai állása az imént kifejezett 
gondolattal löbbfélekép egyeztethető össze. A majom-
elmélet a természettudományok lomtárába került, 
azzal már csak mint hasznavehetetlen régiséggel 
érdemes foglalkozni. Figyelemreméltóbb Kollmann 
pigmaeus-elmélete, de sokkal inkább Klaatschnak 
már vázolt elmélete. Még szimpatikusabb Erich Was-
mann theoriája. 

Véleményem szerint a szerves fajoknak és az 
emberi testnek evolucionális keletkezését nem any-
nyira a természettudomány sürgeti, mint inkább a 
filozófia, főleg a természetes istentan. Istent anthropo-
morphisálni nem szabad ; a keresztény bölcselet 
egyik főelve szerint : Isten nem működik közvetlenül 
ott, hol közvetve is célt ér természetes eszközökkel. 
Ez az elv adta meg a fejlődéstan létjogosultságát a 
keresztény világnézetben. Hangsúlyozom azonban, 
hogy ama elv a Mindenható akaratát nem korlá-
tozza; a korlátozás a mindenhatóság fogalmával 
össze nem fér. 

Az imént említettekre való tekintettel jobban 
értékelhetjük Wasmann nézetét. Wasmann, ki elmé-
letének csupán csak spekulatív jelleget tulajdonít, 

I, az emberi test teremtéséhez elegendőnek véli el-
I ismerni, hogy az emberi test anyagának parányait 

Isten teremtette, a parányokba 0 helyezte a célra-
törekvő erőket. A test képződhetett egy őssejtből, az 

jíj az őssejt fokozatosan fejlődött, a fejlődő egyed az 
í [ élet különféle stádiumaiban mindenkor fejlődésben 
flj levő ember volt, s midőn már kifejlődtek benne az 

értelmes szellemi lélek hordozására alkalmas fizio-
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logiai feltételek, a megfelelő agy és ideghálózat, 
akkor Isten közvetlenül belé lehelte teremtő akara-
tával a szellemi lelket1 

Ha már hipotézishez szegődünk, akkor — azt 
vélem —legészszerűbb Wasmann nézetét Klaatschéval 
kiegészítve elfogadni. így ezt az eredményt nyerjük: 
Istentől az anyagba helyezett fejlődési elv érvénye-
sülése következtében kialakult az őssejt; a palaeonto-
logiai sorozatnak megfelelő fokozatos fejlődési stá-
diumokat átélve fejlődött szüntelen, mígnem Isten a 
fejlődésben levő embernek kifejlődött szervezetébe 
szellemi lelket teremtett.2 

Az előbbi gondolatokhoz nagyon fontos kiegé-
szítést csatolok és pedig a biologia jelenlegi ered-
ményeire hivatkozva állítom, hogy az első élősejt 
nem ősnemződés, hanem teremtés által létesült. Igaz 
ugyan, hogy az állati és a növényi alsóbbrendű élet-
nek anyagból való eredését megengedni nem ellen-
kezik a keresztény világnézettel. Néhány katholikus 
filozófus is lehetségesnek mondja az ilyen értelem-
ben vett ősnemződést. De ami lehetséges, azt való-
színűtlenné változtathatják a tények. A modern 
biologiai kutatások eredményeire épített vitalisztikus 
felfogással összeegyeztethetetlennek vélem az életelv 
elfogadását az életnek anyagból való származtatásával. 
Anyagból nem fejlődhetett életelv, tehát az első szer-
vezetet teremteni kellett. Meggyőződésem szerint az 
elfogulatlan biologus legfeljebb csak problematikusán 
antivitalista, lia a még eléggé divatos metafizika-
iszonyt nem sikerült legyőznie. 

Branca említett könyvében külön fejezetben 
bizonyítja, hogy: Urzeugung bis jetzt ein Wunder. 
Szerinte : aki az ősnemződést elfogadja, az elismeri, 
hogy két egymással teljesen ellentétes természettör-
vény érvényesül. Az első, hogy élet csak élet által 
keletkezhetik; a második törvény, hogy élet szár-
mazik, vagy legalább régen származhatott nem-élőből. 
«Das zweite aber ist bisher noch durch keine ein-
zige Tatsache bewiesen.» (91. 1.) Ha volt régen ősnem-
ződés, hál mikor szűnt meg? Az ősnemződést létre-
hozó természeti erők megszűnése, «dieses Einschlafen 
eines bisher herrschenden Naturgesetzes» a föld leg-
nagyobb csodája volna. 

A második fontos kiegészítő gondolat az, hogy 
az élet eredése nem monophiletice jött létre. Ugyanis 
bebizonyílhatatlan föltevés az, hogy a növény- és 
állatvilág az emberrel együtt egyetlen ősnyálkából, 
egyetlen őssejtből származott. Az őslénytan nem szol-
gáltat elég bizonyítékot arra, hogy az összes szerves 
lényeknek egyetlen családfájuk volna. Helyesesen írta 
Branca : «Es ist ganz unfassbar, warum die leblose 
Natur, wenn man ihr doch die Fähigkeit zuschreibt, 
Wunder zu tun, d. h. Leben zu erzeugen, gerade 

1 Wasmann, Die moderne Biologie. 1906.445. 1. 
2 Mi volt az a fejlődő lény az egyes fokozatokon ? 

Szerk. 

nur so viel Fähigkeit besessen haben sollte, eine 
einzige Art Urschleim zu erzeugen!» (i. m. 110. 1.) 

A monojihyletikus ősnemződés monista-dog-
máját az «egység» csábító gondolata létesítette. De 
a természetben a tények nem ügy léteznek, miként 
egyesek szeretnék, hanem úgy vannak, ahogy van-
vak. Amit az emberi ész összefoglalva egységesít, az 
nem szükségképen egységes a természet valóságában. 
Az élettan, főleg az őslénytan jelenlegi eredményeire 
való tekintettel észszerűbb azt a véleményt elfogadni, 
mely szerint az élő szerves lényeknek nem egy óriás 
közös származásfáj uk van, hanem több olyan kisebb 
családfájuk, melyek egymással rokonságban nincse-
nek. Hamann is így vélekedik : «Wir werden geradezu 
gedrängt, eine polyphyletische Abstammung der 
Tierwelt anzunehmen. . . Soviele Tierstämme, soviele 
Grundstämme i»1 

Hasonló nézetet fejezett ki a kolozsvári egyetem 
ezidei rektora Szádeczky Gyula székfoglaló beszédé-
ben: «Távolról sem ismerjük ezt a sorozatot teljes 
összefüggésében, sőt rendkívül sok a hézag az egyes 
felderített ágrészek között és sok a kétség a sűrűn 
egymás mellett haladó ágak egymáshoz való viszo-
nyára nézve. Teljesen leáldozóban van a reménység, 
hogy az ismeretes fajokat egyetlen ős alakra lehessen 
valaha visszavezetni, a monophyletikus leszármazás 
helyett a polyphyletikus leszármazásra szolgáltat a 
palaeontologia hova-tovább több bizonyítékot. Az 
egész még nem tiszta képből azonban a fejlődés 
fokozatos menete, annak végén az ember megjele-
nése és a mai értelmes ember kifejlődése történelmi 
tényként bontakozik ki».2 

Következtetésünk ez: ha nem volt monophy-
letikus leszármazás, akkor természettudományos 
szempontból is állíthatjuk, hogy az ember a majom-
mal nincs rokonságban, még oly értelemben sem, 
mint Klaatsch véli, mert nincs közös őstörzsük. Sőt 
ésszerűen állíthatjuk azt is, hogy az ember nincs 
rokonságban a többi állattal, az emlősökkel sem, 
mert azok más családfa elágazásai ; a «fejlődésben 
levő ember»-nek azonban egészen önálló, a növé-
nyektől s állatoktól független fejlődése lehetett, oly 
értelemben, miként Wasmann gondolja. 

A biologia és anthropologia jelenlegi állapotára 
hivatkozva meggyőződéssel mondjuk, hogy az em-
bernek állati leszármazását kategorice hirdető min-
denféle elmélet merő célzatos és lelkiismeretlen spe-
kuláció. Igaza van Beinke dr. kiéli egyetemi tanár-
nak, midőn ír ja: «A tudomány méltóságának egyedül 
megfelelő állapot: bevallani, hogy az ember állati 
származásáról semmit sem tudunk». 

Tagadhatatlan, hogy nemcsak a természettudó-
sok, de a l'ilozofusok és theologusok részéről is sok 
volt az elfogultság e kérdés tárgyalásában. Különö-

1 Die Abstammung des Menschen. 57. 1910. 
2 Természettudományi Közlöny. 1911. nov. 835. 1. 
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sen néhány év előtt akadtak bizonyára jóakaratú, 
de túlzóan engedékeny theologusok, kik az akkori 
természettudományos nézetekre való tekintettel : az 
emberi test állati leszármazását csekély megszorí-
tással könnyen megengedték. Ma az eíféle engedé-
kenység határozottan tudománytalan eljárás volna. 
De még többen akadtak a hittudósok közt, kik az 
emberi test evolucionális keletkezésének lehetőségét 
is tagadták. Konzervativek akartak maradni. Azt 
hiszem, hogy a theologus az ember eredéséről akkor 
vélekedik helyesen, ha azt mondja, hogy az emberi 
lélek teremtése Isten külön cselekvése, az első 
ember testét szintén Isten teremtette, de hogy miként 
teremtette a «föld agyagából», azt talán idővel sikerül 
majd természettudományos alapon határozottabban 
megérteni. 

A theologus is remélhet e kérdésre vonatkozó 
több világosságot. A szaktermészettudós Hamann 
tanár is í r ja : «Eine künftige Zeit, so hoffen wir, 
wird auch hierin Wandel schaffen und die Anthro-
pologie wird ihren tendenziösen materialistischen 
und antireligiösen Charakter verlieren, sobald sie 
mehr und mehr zu einer wahrhaft objektiven Wis-
senschaft ausgebaut wird», (i. m. 58.). 

A jelenlegi titok homályát világosabbá varázsol-
hatja majd a fejlődő tudás. Hajós Szaniszló. 

ÜPvházi Budapes t . Visszatekintés lefolyt ezidei katholikus 
. . , nagygyűlésünkre s annak előzményeire. 

I. Van egy közmondás, amely körülbelül így szól: 
krónika. «Régen volt; talán már nem is igaz». A scepticizmus 

és az emberi feledés szokott így beszélni. Ami valaha, 
bármikor, való volt, az mindig igaz marad. 

Amiről e sorok elején mindenekelőtt említést aka-
rok tenni, az is bizony régen, mondhatni réges régen 
volt s igaz marad mindörökké. S vájjon mi ez a valami, 
ami volt s ma nincsen és mégis igaz? 

Nem sokáig hagyom a nyájas olvasót e rejtélyszerü 
kérdés megfejtésén töprengeni. Sietek kimondani, hogy 
katholikus nagygyűlés, hol egyháziak és világiak, 
intelligencia és nép, egész Magyarországból összegyüle-
kezve, igyekeznek, egymással vetélkedve, megadni Isten-
nek a köteles dicsőséget, egymásnak s az egyháznak és 
hazának az áldozatos krisztusi szeretetet, hazánkban 
40—50 év előtt, talán egy-két éber ember lelkében mint 
röpke imádság pislogott; az alvó milliók szivében azon-
ban puszta öntudatlan sötét álom volt. Nemde?. . . Ma 
valóság! S ez a magyarországi «katholikus nagygyűlés», 
úgyis mint egykori imádság vagy álom, úgyis mint 
jelen nagy valóság, ki merné állítani, hogy nem igaz, 
nem igazság ? ! 

Azok közé a kevesek közé, kiknek lelkében egy-egy 
katholikus nagygyűlés Magyarországon, 40—50 év előtt 
mint imádság élt, sorolni csak azt az egy-két, buzgósá-
gukban és emiékökben egyaránt szent férfiút lehet, kik 
a német katholikusok nagygyűléseiben Magyarországból 
mint fehér hollók résztvettek s itthon az olt nyert hatá-
soknak terjesztői lettek, Kubinszky Mihályt, a nagy 
papot és Maier Károlyt, a hitvalló világi férfiút, Nicolas 

francia hitvédelmének magyar interpretátorát s mellettök 
talán még egyet-kettőt. 

Palásthy Pál itt a «Religiôban» e néhány néhai jeles 
emberünk imádságánál tovább akart menni. O, mint 
egy magyar Keresztelő szent János, nagy elhatározással 
fogott bele az «Úr útjának egvengetésébe». «Parate viam 
Domini — ez volt az ő szakadatlan prédikációja a 
«Religiôban» — készítsétek az Úr útját; reclas facite semi-
tas eius, egyengessétek az ő ösvényeit !» S vájjon mi lebe-
gett Palásthy szemei előtt a «Religiôban» állandóan mint 
törekvéseinek eszménye ? . . . Hogy a hitközöny dermesztő 
ködének szétverése nyomán kisüssön nálunk is az új 
virágzást fakasztó hitélet napja s annak hatása alatt 
elkövetkezzék Magyarországra is a katholikus újjászü-
letés ideje, amelyben — minden széthúzás legyűrése 
után — a katholikus papság, a katholikus értelmiség 
ezrei s a katholikus hivő nép milliói, mint «acies bene 
ordinata», mint egységes hadsereg vonuljon fel az egész 
országból harcolni az Isten harcait, azaz az Isten, az 
egyház, a haza fenséges jogainak nemcsak védelmet 
nyújtani, hanem a szellemi fensőbbség hatalmával ezek 
iránt országszerte hódolatot kelteni és parancsolni. 

Palásthy, sajnos, amint maga mondta, «in terra 
deserta, invia et inaquosa» kezdett katholikus újjászüle-
tésről beszélni. Azon vette inagát észre csakhamar, 
hogy kereszlelő-jánosi útegyengető kapáját nem könnyen 
elhányható sík homoktalajba, hanem rengeteg hegy-
óriás — százados, megrögzött tespedés — sziklájába 
vágta, ahonnan az csorbultan pattant vissza. Krisztus 
Urunk utolsóvacsorai búcsúbeszédében s imájában azt 
kérte tanítványai számára, bogy — «egyek legyenek», 
ut sínt unum, amint ő egy (persze ő lényegben is) 
szeretetben és törekvésekben az Atyával. Palásthy belátni 
volt kénytelen azt, hogy Magyarország világi katholikus 
értelmességének ezreit s hivő népének millióit Isten 
egységes küzdő hadseregévé —. mondjuk — egységes 
összetartó családjává alakítani akarni akkor, mikor a 
papság maga is «oldott kéve», igazán képtelenség gon-
dolatnak is, vállalkozásnak is ; mert itt csak csoda segít-
hetne, amit pedig nem szabad vakmerően provokálni. 
Hajh ! hegyeket az egyház útjából kitoló csodatevő Ger-
gelyek nem minden században teremnek. 

S Palásthy csalódásból fakadt belátásának igazat 
szolgáltattak a következő évek. Jött az autonomiai moz-
galom az autonomiai kongresszussal. Papság, intelli-
gencia, nép — mind országszerte mozgásba, forron-
gásba került és volt éveken át ismételten. S az ered-
mény vájjon mi lett? A mai napig semmi.1 A nép, sőt 
maga a katholikus intelligencia, néhány kivétel leszá-
mításával, azt sem tudta, hogy miről is van a szó. De 
hogyis tudták volna a világiak, mikor az egyháziak 
közül is nein kevesen maguk sem tudták, hogy milyen 
lehet csak az igazi katholikus autonomia. Tele volt a 
levegő azzal, hogy, amint Fogarassy püspök, az erdélyi 
státusgyülésen, 1868-ban, óva intve mondta, «a papi hatal 
mon» papok és világiak «osztozkodjanak», hogy végre 
a protestáns laicarcbia (a világi hivek uralmának s 

i Időközben, 18(i8-ban, a Sz.-László-Társulat győri közgyűlése 
vette kezébe az országos katholikus nagygyűlés meghonosításának az 
ügyét. Kubinszky Mihály püspököt kérte fel, hogy tervet készítsen. 
A lázas autonomiai mozgalom azonban keresztül gázolt a szép 
ter veji. 
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fensőbbségének) vizei aláássák s talán fel is oldják az 
egyház sziklaalapjait.1 

Neveletlen ifjúságtól nagyszabású alkotó férfimun-
kát, bitéletlen, iskolázatlan katholikusoktól nemcsak 
országos, de még csak falusi községi katholikus auto-
nom tevékenységet sem lehet okos számítással várni. 
Ezt már mi, Palásthy utódjai, hirdettük egymásután 
a «Religio» hasábjain. Névszerint, a nagyobb elődök 
után e sorok irója, a Tisza-féle «zsidó-keresztény 
párosodás» ez a szó járta akkor — törvényjavasla-
tának főrendiházi megbuktatása előtt és után állha-
tatosan vitattam azt, hogy az ország teljes vallás-
erkölcsi felforgatásának elhárítása csak akkor lesz 
lehetséges, ha mi előbb katholikus híveink világi intelli-
genciáját, hozzá vonva a népet is, a társadalmi élet 
terén beiskolázzuk és begyakoroljuk a kath. hitélet 
munkáinak és harcainak elméletébe és gyakorlatába, 
körülbelül úgy, ahogyan erre a minta a német katho-
likusok évenkinti nagygyűléseinek szervezetében és 
működésében van megadva.2 

A bajok, a felforgatás megelőzésére szóló felhívás 
kellő hatás nélkül hangzott el. A 90-es évek elején 
kitört azután a «magyar kulturharc», mely a katho-
likus egyházat, a kath. intelligencia és nép politikai 
harcokra való szervezetlensége s iskolázatlansága miatt, 
készületlenül találta. Párt nem volt a magyar parla-
mentben, mely a keresztény civilizációt s annak védel-
mében a katholikus egyházat támogatta volna. A pol-
gári házasság ügyében például a kálvinista Szilágyi 
Dezső kötelező pogány polgári házasságával szemben 
Apponyi Albert gróf a szükségbeli polgári házasság 
eszméjével és Ugrón Gábor a fakultatív polgári házasság 
eszméjének hangoztatásával csak egyénileg voltak képe-
sek a házasság katholikus vagyis szentségbeli jellegén 
eshető sérelem enyhítésére befolyásukat latba vetni. 
A parlamenti gépezet, a Szilágyi által vezetett szabad-
elvüség rohanó áramlatától ragadtatva, keresztül gázolt 
Ugrón és Apponyi, a két katholikus államférfiú állás-
pontján. Mért? Mert hátuk mögött nem volt párt, mely 
a vallástól való teljes elrugaszkodás áramlata elé gátat 
vetett volna. 

Az első katholikus autonomiai kongresszus botrá-
nyos jelenetei és a 90-es évek kultúrharcának keserű 
tapasztalatai végre utat nyitottak a katholikus vezető 
emberek lelke előtt a jobb, az igazán életrevaló meg-
győződésnek. Világos lett egyszerre két dolog. Első az, 
hogy katholikus autonomiát iskolázatlan, társadalmilag, 
hitéletileg fegyelmezetlen katholikus intelligenciával és 
néppel szervezni és kezeltetni — képtelenség. Második 

1 Emlékezetes dolog marad mindörökké az, hogy az első auto-
nomiai kongresszus kisebbségének elaboratuma (autonomiai tervezete) 
követet szándékozott tartani Rómában a pápa mellett az egyetemes 
egyház kormányzásának ellenőrzése és természetesen felülbírálása 
végett. Hihetetlen — nemde? lis mégis — factum! 

2 B. e. Schlauch püspökről tudjuk, hogy e fényes elméjű főpap 
a nézetek egymás által való csiszolódásának volt a hive. Egy alka-
lommal a német minta követésének gondolalát kicsinylőleg kezdte 
e sorok irója előtt emlegetni. Nem a német mintát, az én felfogásomat 
kicsinyelte. Rögtön készen volt a válasz. A «Zrinyiász» nemde az 
Iliász és az Aeneisben adott mintának sugallata alatt készült? S 
mégis tősgyökeres eredeti magyar munka! Nem majmolás, hanem a 
világraszólóan bevált német mintának körülményeinkbe beillő 
alkalmazása lebeghet csak helycsen szemeink előtt. S az idők folyása 
igazolta felfogásomat. 

az, hogy az ország keresztény vallás-erkölcsi létalapjait 
a szabadelvű elkereszténytelenedés rohamai ellen parla-
menti pártképviselet nélkül megvédeni teljes lehetellen-
ség. Ez utóbbi meggyőződés végre megszülte a keresztény 
parlamenti képviseletet, a néppártot ; az előbbi pedig azt 
az eltökélést érlelte meg, hogy a katholikus intelligencia 
és nép keresztény hitéleti kiművelésére halaszthatatlanul 
munkába kell venni az intelligencia és a nép társaséleti 
szervezését s az így kiművelt erők összefoglalása végett 
gyakorlatba kell hozni hazánkban is a német katholi-
kusokéhoz hasonló országos katholikus nagygyűlések 
évenkint való megtartását. 

Igy jött létre Magyarországban a kath. nagygyűlé-
sek tartásának szokása, amelyeknek sorában az ezidei 
már a — tizenegyedik. (Vége köv.) 

* 

Á g o s t a . Tanulságos statisztikai adatok — a német 
katholikusok tevékenységéről. 

Első helyen említjük azt, hogy az ezidei, Mainzban 
tartott katholikus nagygyűlés költsége 32,000 márka 
fölösleggel záródott le. Ezt az anyagi sikert a nagy-
gyűlés még soha sem érte el. 

Második helyen a jó és olcsó népies könyvek 
kiadásában és terjesztésében fáradozó Borromaeus-egye-
sület 1910-iki üzleti évének kimutatásai hivják ki 
magukra figyelmünket. 

1909-ben az egyesületnek 181.587 tagja volt 3676 
fiókegyesületben. 1910. év végén a tagok száma 3959 
fiókegyesületben 203,321 tagra szaporodott fel. Egy évi 
szaporulat tehát 283 fiókegyesület és 21.734 tag. Igazán 
fényes eredmény. Minden egyházmegye több-kevesebb 
szaporodást mutat fel tagokban úgy mint íiókegyesüle-
tekben. A legtöbb tagot számláló egyházmegyék a követ-
kezők : Köln 61.272 taggal, Münster 32.105 taggal, Pader-
born 29.479 taggal, Trier 22.740 taggal. A kölni főegy-
házmegyében a tagok száma egy év alatt 4464-gyel, a 
münsteri egyházmegyében 2362-vel, a paderborniban 
3868-cal, a trieriben 2770-nel szaporodott. — A tagok 
és fiókegyesületek száma legnagyobb az alsó-rajnai 
érseki tartomány területén, hol a tagok száma 145,596 
és pedig összesen 2369 fiókegyesületben, vagyis az egye-
sület ereje majdnem háromnegyed részben erre a terü-
letre esik. 

Az egyesület az 1910. év folyamán tagok között 
körülbelül 204.000 tagilletményt osztott ki, ezenfelül az 
egyesület népkönyvtárainak és más könyvgyűjtemé-
nyeknek 91.000 kötet könyvet ajándékozott 202.447 
márka értékben. 

A 3959 fiókegyesületből 2211 adott be adatokat a 
központnak az olvasásra kikölcsönzött könyvek számá-
ról. Kitűnik ez adatokból az, hogy a 2211 fiókegyesü-
leti népkönyvtár összesen 3.745,589 kötet könyvet adott 
ki olvasásra.1 Ebben az összegben a kölni főegyházmegye 
egymaga 1,204.462, Köln városa maga 107.990 kikölcsön-

1 A Borromaeus-egyesülettöl forgalomba hozott olvasmányok 
rengeteg számához hogyha hozzávesszük azt a további rengeteg 
olvasmányt, amit a hatalmas német Volksverein röpiratai és a 
német kath. lapok és folyóiratok millió és millió számai nyújtanak, 
akkor fogalmat alkothatunk magunknak arról a szellemi megdol-
gozásról, melyben a német kath. nép részesül, hogy romlástól és 
enyészettől megközelíthetetlen építőanyagává legyen a német kath. 
Centrum bevehetetlen várának. 
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zött kötettel szerepel. A 3959 fiókegyesület közül 2283 
egyesület küldött be a központba adatokat népkönyv-
táruk könyvállományáról. A 2283 könyvtár leltára 
1,283.983 kötetet mutat ki. Évi gyarapodás 1910-ben 
136.817 kötet. Igazi amerikai gyarapodási arányok! , 

Megjegyzendő, hogy a Borromaeus-egyesület nép-
könyvtáraiból nemcsak egyesületi tagok kapnak köl-
csön-könyvet olvasásra, hanem mások is, úgy, hogy 
most már a Borromaeus-egyesület népkönyvtárai való-
ságos nyilvános, mindenkinek hozzáférhető intézményei 
a közművelődésnek. 

Harmadik helyre maradt e statisztikai adatok sorá-
ban a kimutatás arról, hogy Németország egyetemein 
a katholikus leányok az egyetemi hallgatóság sorában 
milyen arányban vannak képviselve. Megjegyzendő, hogy 
a finemű katholikus ifjúság egyetemi pályára való tere-
lését az Albertus-Magnus-Verein, a nőnemű katholikus 
itjúságét a Hildegardis-Verein gondozza és szorgalmazza. 
Az adatok 1911-ről szólnak. Lássuk az egyetemeket 
egyenkint ! 

Berlinben volt 675 nőhallgató közt 25 katholikus, 
Boroszlóban 128 hallgató közt 27, Bonnban 280 hallgató 
közt 88, Darmstadtban 3:0, Erlangenben 43:4, Frei-
burgban (Baden) 155:11, Gieszenben 33:1, Königsberg-
ben 90:1, Münchenben 198:48, Münsterben 107:96, 
Strassburgban 34:14, Tübingenben 42: 4, Marburgban 
66:3. A német egyetemeken tanuló összes 1824 főnyi 
női hallgatóságban tehát csak 321, vagyis csak 17V2°/o-nyi 
katholikus vallású van. 

A Hildegardis-Verein tudósítója megjegyzi, hogy a 
nagy aránytalanság oka nem a katholikus nők tehet-
ségén vagy törekvésén múlik. Erről tanúskodik az, hogy 
sok fényes bizonyítvánnyal rendelkező leány folyamodik 
évenkint a Hildegardis-Verein-nél segítségért, de anyagi 
eszközök hiányában nem lehet valamennyit felkarolni. 
«Pedig, úgymond, jövőnk, kivált iskoláink jövője, egye-
temi műveltséggel biró katholikus nőinktől függ nem 
csekély részben». —y — la. 

j i Kr isz tus és a m o d e r n t á r sada lom. Hitvédelmi 
előadások a művelt kath. közönség számára. Tartotta 

lottl. Bangha Béla S. J. — Első sorozat: Krisztus istenségének 
bizonyítása. Budapest, 1911. 200 1. Ára 2 korona. 

Bangha Béla e művében itt Budapesten, a Jézus 
szent Szive-templomában, a mult évben a művelt közön-
ség számára tartott bitvédelmi előadásait most sajtó 
útján bocsátja a nagyközönség rendelkezésére. A könyv 
az első sorozatot (tizennégy előadást) foglalja magában, 
a második sorozatot ez időszerint még a szószéken 
tárgyalja, nyomtatásban csak később jelenik majd meg. 

A jelen könyv tehát csak a cím felére : Krisztusra 
terjed ki s olvasása olyan, mint egy remek dóm szem-
lélése. A szerző szilárd alapokat vet meg s azután épít rájok, 
még pedig remekül. Első öt előadásában Jézus élete tör-
ténetének forrásaival, az evangéliumokkal foglalkozik, 
a többiben Jézusra, személyére, tanára, istenségére 
vonatkozó modern kérdéseket tárgyalja. 

Ez a rövid jelzése a tartalomnak első tekintetre 
mintha csupa régi, sokszor hallott, szinte elkopott téte-
leket foglalna magában. De hát ez csak az első tekin-
tetre van így, a könyv maga, az ő fönséges és újszerű 

tartalmával, szinte újdonság számba megy mai magyar 
irodalmunkban. Még a theologus is, akinek pedig élete 
ennek az anyagnak folytonos búvárlásában őrlődik le, 
szívesen olvassa át és az ő szeme is kiváló tulajdon-
ságokat fedez föl benne. Leköti figyelmét a szerző széles 
tudománya, nagy és alapos jártassága a modern Krisztus-
probléma körül;1 de leköti mindenekfölött e nagy tudá-
sának a laikus közönség számára apró pénzre való 
váltása, vagyis ritka szép előadása. Ha szerzőnk az első 
tekintetben tudós, a nehezebbik feladatban, az előadás-
ban, egyenesen mester. 

S erre a tulajdonságára vonatkozik különösen az 
az előbbi megjegyzésem, hogy ez a könyv mai magyar 
irodalmunkban újdonság számba inegyen. Tudni ugyanis 
tudnak nálunk sokan, a tudósok szűkebb körében elő 
is tudják adni tudományukat; de tudásukat előadni 
vagy leírni úgy, hogy azt a kevésbbé jártas közönség 
is élvezettel és lelki haszonnal a maga javára fordít-
hassa, kevesen tudnak. Egy másik magyar könyvet, 
mely a legmagasabb vallási problémákat oly közel tudná 
hozni a közönség átlagos értelmi kultúrájához, mint 
Bangha könyve, hamarjában nem ismerek. 

Szóval, egy istenáldotta szép theologikus tehetség 
bontakozik ki előttem ebben a könyvben, mely — úgy 
érzem — nagy irodalmi alkotásokra van hivatva, ha a 
további életkörülmények is kedvezni fognak tehetsége 
kifejlésének, amiről, épen mert jézustársasági tag, mely 
társaság nagy súlyt szokott fektetni tagjai hivatottságára, 
alig lehet kételkedni. Nálunk ugyanis erre a körül-
ményre, a szép, kellemes stílusra, szóval az előadás 
szépségére és arra a néhányra, kik eme ritka tulaj-
donsággal meg vannak áldva, nem igen szokás ügyet 
vetni s őket fölkarolni. Ennek természetes következ-
ménye, hogy a mi részünkön, ha írnak is sokan, keve-
sen írnak szépen... esztetikánk fogyatékos. 

S íme ebben rejlik annak a sokszor fölpanaszolt s 
sokak előtt annyira érthetetlennek látszó rébusznak 
talán a legfőbb kulcsa, hogy a kath. könyveket még a 
papok is kevesen veszik, világi intelligenciánk meg 
épen nem. És summa summarum : járatlan a kath. 
dolgokban. 

Hányan csodálkoznak ezen az érdeklődéshiányon, 

i Néhány állítására mégis van megjegyzésem. A 38. 1. a Didaché 
észleléseim szerint csak az egy Mátét tar t ja szem előtt ; továbbá a 
zsidó intézményekre való hivatkozása föltételezi, hogy Palesztinában 
keletkezett. — A 44. 1. (János 21. fejezetének elismerésénél) alighanem 
Jülicher van Harnackkal fölcserélve. — A 111. 1. a szerző a csodában 
<az általános érvényű természeti törvények áttöréseit» lá t j a ; gondo-
lom, fölöslegesen. A természetben törvény, hogy a felsőbb erö le-
győzi, módosítja, irányítja az alsóbbat; az egész chémia ezen alap-
szik, ezen alapszik a mi testi eletünk stb. A csodánál is csak ez a 
törvény érvényesül : Isten, mint felsőbb erő, közvetetlenül hat 
az alsóbbakra, a rendes természeti erőkre. Az eset kivételessége 
teszi a hatást csodává. Az «áttörés» kifejezéssel ne nehezítsük meg 
a természetbúvár hitbeli elhatározását. — A 129. 1. (alul) ez a 
mondat : «Ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyes evangélisták 
nyilvánvalólag nagyon jól ismerték a már előttük megírt evangéliu-
mokat» a nagyközönségnek mondva, fölvilágosító részletezésre szorult 
volna. — A 150. I. kissé szokatlan kifejezés : eA jövendölések a 
hozzánk legközelebb fekvő csodák». A jövendölés és csoda specifice 
különböző két fogalom. — A 187. 1. a kölni vértanúszüzek 11.000 
száma szerintem is nehezen hihető. — A 191. 1. az őskereszténytani 
konzervativizmusnak első irott bizonyítékai : Didaché 4, 12 és Epist. 
Barnabae 19, 11 : Custodies, quae accepisti, neque nddeus neque 
demens. (Funk: Patres Apóst. I, 15, és 93. 1.) 
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pedig a dolog nyitja oly egyszerű. Nem a kath. intelligen-
ciában van első sorban a hiba, hogy kath. könyveket 
nem olvas, hanem abban, hogy nálunk már régen nem 
irnak annak az intelligenciának megfelelő kalh. köny-
veket. A túloldalon szebben, kellemesebben stilizálják 
Írásaikat, mint nálunk, van is olvasó közönségük ; olt 
rögtön észreveszik az ilyen tehetségei s fölkarolják, el-
helyezik, munkáltatják. Hogy ellenben pl. itt a «Religion-
ban olykor dolgozó Tichy Sándorban egyik legügyesebb 
vallásos népies irónk rejlik, nem igen vettem észre, 
hogy másoknak is föltűnt volna. Hogy Bodnár Gáspár: 
Tájképeiben miért van annyi kellem s e tekintetben, 
hogy cikkei miért ütnek el oly előnyösen annyi sok más 
cikktől, nem tudom hányan szokták méltányolni. 

Pedig míg kath. íróink nem eszmélnek föl ennek a 
tonlos kelléknek a közönség szemében való értékére s 
míg az irodalom irányítói nem karolják fel az ilt-ott 
jelentkező ilyen tehetségeket, irodalmunk nem fog utat 
találni a kath. intelligencia körébe. Banglia nagy tudása 
mellett szerencsés írói talentummal rendelkezik, biz-
tosra is veszem, hogy meg fogja őt érteni s meg fogja 
szeretni a nagyközönség is. Mert világos fej és kiváló 
iró. S mivel műve ilyen, a papnövendékeknek segéd-
könyvül ajánlom. Tanulmányozzák szorgalmasan; egyrészt 
a stúdiumaikban tanult anyag repetitóriumául fog nekik 
szolgálni, másrészt megmutatja nekik az utat is, hogyan 
kell ma a nagy és nehéz vallási kérdéseket akár szóval, 
akár tollal a nagy közönség előtt érthető s meggyőző 
módon fejtegetni. Dudek. 

* 

A. Dastre : La vie et la m o r t . Paris 1911. (12. 
ezer) 352 1. Ára 3.50 frc. (Flammarion.) 

Dastre, a Sorbonne fiziologiai tanára s a nagy Ber-
nard utódja s követője érdekes könyvet írt a fönti 
címen. 

Elet és halál 1 Kit ne érdekelne e két szfinx pro-
blémája ? 

Sokat beszél, érdekes adatokat halmoz össze, szám-
talan elméletet ismertet s végeredményben — őszintén 
szólva — semmit sem magyaráz meg, csak reméli, hogy 
a tudomány majd csak föllebbenti az élet rejtélyes fá-
tyolát természetesen mechanizmussal — s a tudo-
mányos higiéna meghosszabbítja éltünket és ha nem is 
tudja száműzni a félelmetes halált, pontosan megjósolja 
idejét s enyhíti, sőt elveszi a vele s nyomában járó le-
hangoló keserűséget. 

Bárcsak valóra válnának e szép remények ! Addig 
azonban a hit birodalmába tartoznak. Az élet mecha-
nikai magyarázata tehát legjobb esetben ép oly bizony-
talan és ismeretlen hipotézis, mint a vitalisztikus vagy 
neovitalisztikus elmélet, sőt ez utóbbit a tények föltéte-
lezik, ha nem is bizonyítják. 

Dastre röviden, de szakavatott kézzel írja meg 
(11—55) az élet magyarázatainak történetét az animiz-
muslól a monizmusig, melyet ő unicizmusnak (unicisme) 
nevez, s kimondja alapelvét, hogy az életet nem bölcsel-
kedés, hanem csak kísérletezés útján lehet megfejteni. 

Az élet szintén csak energia, a biologia belekap-
csolódik az energetikába. Ugyanaz az energia működik 
az élőlényekben, mint az élettelenekben. Annyit azon-
ban Dastre is elismer, hogy ez az energia az élőlények-
ben ama sajátos körülmények miatt, melyek közt le-

folyik, különleges alakot ölt. Mihelyt hasonló körül-
mények az élő lényeken kívül is realizálhatók lesznek, 
felleljük az ú. n. vitális energiákat is. 

S lia ez a remény nem is valósulna meg, annyit 
most is állíthatunk, hogy nem speciális törvényeknek, 
hanem a fiziko-kémiai törvényeknek hódol az élet. — 
Ez mind igaz. Ha sikerül azokat a körülményeket létre-
hozni, amelyek a sejtet létrehozzák (I. i. az élősejtet), 
akkor mechanikusan fogjuk megmagyarázhatni és lát-
hatni az életet. Csak az a baj, hogy jóllehet az élet-
működés körülményeit, föltéleleit nagyon jól ismerjük, 
e körülményeket életleien anyagon nem vagyunk ké-
pesek még kémiai laboraloriuniokban sem létrehozni. 

Addig, míg ez nem sikerül, biologiai energetikáról 
kell beszélni. 

A biologiai energetika alaptörvényei: 1. A vitális 
energiák sorrendje pontosan meg van határozva, e sor-
rend meg nem változtatható, vissza nem fordítható. 
(Irreversibilitas.) 2. A vitális energia forrása: a kémiai 
energia (táplálék). 3. A vitális energia vége: a thermikus 
energia (a kisugárzás, kiválasztás). 

Ami e két (2. és3.) energia közt lefolyik, az a vitális 
energia. Példát is említ. A víz kinetikai energiája képes 
villamos energiává átalakulni. De nem hirtelen s át-
menet nélkül, hanem turbina útján. Az az energia mű-
ködés, mely a lefolyó víz és a világító villamos energia 
közt lefolyik, volna hasonló az ismeretlen s nehezen 
észrevehető vitális energiához. 

A kémiai energia a táplálék útján jut a szervezetbe s 
az izmokban halmozódik föl. A fiziologiai működésnél 
az életenergia ezt a felhalmozódott kémiai energiát 
bontja szét. Minden mozgásnál, minden izom vagy ideg-
munkánál ily kémiai energia bomlik részeire, ez a de-
struction des réserves. Ezt a felhasznált s így hiányzó 
kémiai energiái az aktiv táplálkozás s a pihenés pótolja; 
ez a création des réserves. Ennek következtében kétféle 
protoplazmát kell megkülönböztetni : az élőt, mely mű-
ködik és a kémiai energiát fölhasználja s a pihenő, pasz-
sziv rezervprotoplazmát. 

A táplálék azonban nemcsak kémiai energiái szol-
gáltat, nemcsak hőt termel, hanem a szervek kiépíté-
séhez szükséges anyagot is szolgállatja. 

Mi tehát az élet ? Mi változtatja át a kémiai ener-
giát, mi mozgatja azokat a célszerűen működő szerve-
ket (nyelv, nyálka, torok, gyomor, bél, vér stb.), melyek 
a kémiai anyagot kívülről beszerzik, átalakítják, a fölös-
legest kiutasítják, a szükségest az izmokba s a cson-
tokba szállítják? Hát még az ingerlékenység, érzékeny-
ség intimebb müvei? 

Dastre is meglepődik s azt mondja, hogy ezek a 
csodás dolgok adtak létet az életelvnek, melyet ő démon 
intérieurnek gúnyol. 

Majd részletesen fejtegeti az életműködés egyes 
fázisait. 

A életműködés legkaraklerisztikusabb fázisa : a táp-
lálkozás. 

Az élet megkülönböztető jelei Dastre fogalmazá-
sában : 1. Sajátos szerkezet (sejt). 2. Sajátos kémiai ösz-
szetétel. 3. Sajátos differenciált alak. 4. Fejlődés (a csi-
rától bizonyos fokig, azután visszafejlődés a halálig.) 
5. Táplálkozás. 6. Szaporodás. 

Ily szabatosan állapítja meg az élet karakteristi-
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konjait, de valamennyinek analogonját keresi és meg-
találni véli az élettelen világban. 

S itt már túlzásokra ragadtatja magát. Az élettelen 
fém, üveg s kristály egyes sajátos tulajdonságaiban 
benső élet féle megnyilvánulását látja. A liipotétikus 
molekuláris mozgás — a sejt mozgásának előképe. 

Ha az olvasztott üveg külső erő behatására más 
alakot vesz fel — ez az üveg alkalmazkodó képessége a 
külvilághoz. 

A fém kiterjedése hő behatása alatt — növekedés. 
Az acél heroikus ellenállásáról, a vas emlékezetéről, a 
fényérzékeny lemeznek önvédelmi harcáról stb.-ről, mint 
oly dolgokról ír, melyeket az élőlény egyes működései-
vel komolyan össze lehet hasonlítani. 

Az élőlény, szerinte, ép oly lehetetlen, ép úgy van 
ráutalva a külső körülmények izgatására, hogy működ-
jék, mint az élettelen anyag (vis enertiae). 

A dolog kissé máskép áll. Az anyag csak külső erő 
behatására kezd változni s egyazon hatásra egyformán 
felel, vagyis szükségképen, mechanikusan. Az élő lény 
is rászorul a külvilágra (levegő, meleg, víz stb.), de nem 
ez indítja és váltja ki benne az életműködést, hanem 
csak elősegíti, lehetővé teszi, a működés indító ereje 
benn van. Senki sem mondja, hogy a levegő, viz, me-
leg mozgatja az élőlényt, ezek conditiones sine quibus 
non, de nem oly hatásos indítékok, mint a hő a vas 
kiterjedésénél, a nyomás a fém összehúzódásánál, he-
roikus törésénél. 

Az élő lény mostoha körülmények mellett, sőt azok 
teljes hiányában a külső hatások ellenére képes mű-
ködni és egyazon hatásra nem egyformán reagál, me-
chanikusan, hanem létcéljának (egyed vagy faj fönn-
tartási céljának) megfelelően, vagyis — célszerűen. 

Azután bőven foglalkozik a kristályosodás tünetei-
vel. A kristály valóságos sejt. Van sajátos formája, szer-
kezete. Növekszik, szaporodik, regenerálódik, bizonyos 
fokban él, tehát a kristály mutatja azt az utat, amelyen 
az első ősnemzés megtörténhetett. 

A nátrium szulfát oldatába dobott nátrium kristály 
behatására az egész oldat kristályosodni kezd — ezt 
összehasonlítja a mikrobák szaporodásával s azt mondja: 
nincs semmi különbség: on n'appercevra pas de diffé-
rence. (289.) 

Egyes oldatok csak bedobott kristály hatására kris-
tályosodnak — ez a nemi szaporodás. Mások bizonyos 
hőfoknál egyedül — ez az ősnemzés. 

Aki ily mechanikus folyamatokat az élettel azono-
sít, az játszik a szavakkal, az az élet rejtélyét megfej-
teni soha sem fogja. Kilátszik a lóláb : föltétlen azonos-
ságot akar az élettelen s az élő között konstatálni. Ha törik, 
ha szakad, kedvenc eszméjének alapot kell készítenie. 

Amily szép és komoly a könyv első része, ép oly 
mesterkélt ez utóbbi. 

A halálról édes keveset ír. A halál nem azonnal áll 
be, a sejtek még sokáig működnek a fő szervek műkö-
désének megszűnése után is. 

S most következik egy nagy következetlenség. Előbb 
majdnem az élettelen világba kapcsolja az életet, s most 
az élet legprimitívebb alakjait, az egysejtű lényeket hal-
hatatlanoknak nevezi. 

Miért? Az egysejtűek — protozoák — fejlődésük 
bizonyos fokán kedvező miliőben szünet nélkül oszlás 

útján szaporodnak. Az anyaállat vagy növény az osz-
lások után sem változik «nincs ok, miért ne ismétlődjék 
ez az oszlás a végtelenségig». (327.) S ez már bizonyí-
ték ! Ez a természettudósok logikája. 

A halál akkor köszöntött be, mikor az egysejtűek 
nemi úton — conjugatió utján — szaporodván, az oszlás 
nem volt egyenlő nagy. 

A kisebb elpusztult. 
A többsejtűekben halandó a test, a soma, de hal-

hatatlan a nemi sejt — germen — mely apáról fiúra 
száll a végtelenségig. 

De ha az egyik nem akar nemi összeköttetést, vagy 
idő előtt elpusztul? 

De ha azt kérdezném : halhatatlan-e a lélek, bizo-
nyára még a létjogosultságot is megtagadná tőle. 

Az emberi halálról szólva, azzal vigasztal minket, 
hogy a tudomány a salernói iskola mondásával : «contra 
vim mortis non est medicamen in liortis» szemben az 
életet 100—120 évig meg fogja hosszabbítani, a haláltól 
minden keserűséget elvesz s a halál egészségben s frisse-
ségben eltöltött öreg kor után, nem mint félelmetes 
ellenség, hanem mint kívánatos jó barát fog meg-
jelenni. Bárcsak úgy lennel Madarász István dr. 

* 

XXI-e c o n g r è s eucha r i s t i que in t e rna t iona l . 
Montréa l . Librairie Beauchemin Limitée. Montréal, 
1911. 1102 1. 

Az Oltáriszentség kultuszának fellendítésében óriási 
szerepe van az évenkint tartott nagy nemzetközi kon-
greszusoknak. Az 1910-ben tartott montreali kongresszus, 
az újvilág első kongresszusa, hatalmas méreteiben mél-
tóan sorakozott a megelőző kölni és londoni kongresz-
szusokhoz. Most megjelent kiadványa pedig arról tesz 
tanúságot, hogy az előadások mélysége és tartalmassága 
tekintetében is a legelsők között áll. 

A rendezőség egy hatalmas kötetben számol be a 
kongresszus lefolyásáról, melynek több fényképfölvétel 
szemléltető képét is nyújtja. 

A kiadvány első fejezete a kongresszus külső lefo-
lyását ismerteti, leírja a különböző fogadtatásokat, ün-
nepélyességeket, istentiszteleteket, a nagy körmenetet 
és közli az ez alkalommal elhangzott beszédeket. A má-
sodik fejezet a két nagy nyilvános ülés lefolyásáról szá-
mol be. Legtanulságosabbak az osztályok üléseiről szóló 
következő fejezetek : a harmadik fejezet a francia, és a 
negyedik az angol szakosztályról. 

A kongresszus francia osztálya egyszerre két he-
lyen, a Laval-egyetem és a Monument National nagy-
termében párhuzamosan tartotta általános érdekű ülé-
seit. Ezeken kívül külön szakosztályi ülései voltak ifjak, 
hölgyek, férfiak és papok számára. 

A francia osztály előadásaiból, melyeket az általá-
nos ülésekben tartottak, két nagy csoport vonja magára 
a figyelmet : az egyik csoport az Oltáriszentség történetére, 
még pedig majdnem kizárólag annak kanadai történetére, 
a másik az Oltáriszentség pedagógiájára vonatkozik. 

Az Oltáriszentség történetére Kanadában vonatkoz-
nak : Gosselin-nek, Eymard püspöknek, Pacifique-nek, 
Prud'hommenak előadásai. Nagyon érdekes statisztikai 
adatokkal számol be Gagnon quebec-i püspök az áldo-
zás gyakorlatáról a quebec-i egyházmegye területén. 
Ezekből megtudjuk, hogy 1909-ben 5,821.000 áldozás esik 
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az egyházmegyére, melyhez 369,616 hivő tartozik, akik 
közül 244.018 van az áldozásra kötelezeti korban. Ezek 
közül csak 1418 nem végezte el húsvéti áldozását. Tehát 
egy főre egy évben átlag 24 áldozás esik. 1900-ban még 
csak 2,868.000 áldozás volt az egyházmegyében. Hasonló 
szép eredményekről számol be Lapointe, általános hely-
nők a chicoulimi egyházmegyéből. Az egyházmegyének 
28.810 áldozásra kötelezett hive 227.481 áldozást végzett. 
Munaz Reyna az Oltáriszentség tiszteletéről a spanyol 
népnél, Delalre az afrikai ásatások eucharisztikus vo-
natkozásairól, Souben a mise-kánon régi alakjáról tar-
tottak előadásokat. Az orvostudomány is bemutatta hó-
dolatát az Oltáriszentségnek : Desroches orvos a tetsz-
halál, a valódi halál és a haldoklók szentségei ci m en 
beszélt, Boissarie, a lourdesi Bureau des constatations 
ismert nevű igazgatója a lourdesi eucharisztikus cso-
dákat ismertette. 

Az Oltáriszentség pedagógiáját eddig még szokatlan 
részletezéssel fejtegették a kongresszus szónokai. Baril : 
a gyermekek eucharisztikus nevelése a családban és az 
iskolában; Papineau: szentségimádás középiskolai ne-
velőintézetekben ; Brosseau : gyónás és áldozás internatu-
sokban ; Roy ugyanarról különösen a leánynevelőintéze-
tekben; Halié az áldozásról a quebec-i gimnáziumi interna-
tusokban ; Lambert : az Oltáriszentség tisztelete a francia 
nevelőintézetekben; Camiraud : a gyermekek áldozásá-
ról a vakációban ; Groulx : az állhatatosságról a kollé-
giumok elhagyása után ; Dechamps : siketnémák neve-
léséről az Oltáriszentség tiszteletére; Badet: az énekes-
fiúk (enfants du choeur) neveléséről. 

A különféle eucharisztikus oeuvres-ről és más tár-
sulatok szentségi vonatkozásairól beszéltek : Rouleau : 
a szentségi társulatokról; Boubé : az imaapostolságról; 
Hiral: a harmad - rendről ; Letellier: Eymard eucha-
risztikus müveiről ; Bouquerel : az engesztelésről (repa-
ration); Derome : a montreali éjjeli adorációról; Yan-
ville : az eucharisztikus apostolságról ; Auclair: az eucha-
risztikus sajtóról. Ezenkívül voltak még előadások az 
Oltáriszentség alapításáról, a Sacra Tridenlina synodus 
dekretumról, az Oltáriszentség szociális hatásáról, a nép-
énekről az egyházi zenéről, építészetről stb. 

Az itjúsági szakosztály üléseit leginkább buzdító 
beszédek töltötték ki. A női szakosztályban női előadók 
is jutottak szóhoz. Az előadók leginkább a nő lelki-
életével, szociális működésével, a leányvédelemmel és az 
első áldozással foglalkoztak. A férfiak szakosztályában 
az általános szempontok melleit hangsúlyozni halljuk 
az áldozás szerepét a vezetőosztályban, a munkásosz-
tályban és a mértékletességi mozgalomban. 

A szakosztályok tárgyalásai között legfontosabb a 
papi szakosztályé volt, melyet az örökimádási templom-
ban tartottak 30 püspök és 2000 pap részvételével. Ennek 
is az áldozás volt főtárgya, melyet a különböző előadók 
különböző oldalakról világítottak meg, ú. m. a gyakori 
áldozás, az áldozás fokozatai, betegek áldozása, az áldo-
zás jelentősége a tanítás, fegyelem, mértékletességi 
mozgalom szempontjából. Szó volt ezenkívül az eucha-
risztikus prédikációról, triduumokról, hitoktatásról, 
szentségi társulatokról, eucharisztikus összejövetelekről, 
szentségimádási óráról. Morisette előadásában bemu-
tatta, milyennek kell lenni egy plébániában az Oltári-
szentség tiszteletének. 

A kongresszus angol osztályában is voltak az álta-
lános gyűlések mellett szakosztályi gyűlések papok és 
nők számára. Az általános gyűléseken több dogmatikus 
előadást is tartottak: Thompson: okaink, amiért a va-
lódi jelenlétben hiszünk ; Foran : a valódi jelenlét nél-
kül nincs kereszténység; Lambert: felelet egy-két ellen-
vetésre a valódi jelenlét ellen; Doyle: az Oltáriszentség 
szerepe megtéréseknél; McDonald: az Oltáriszentség és 
a modern hitetlenség. Campbell : az Oltáriszentség tisz-
teletét ismertette a régi kanadai világban. A vasárnapi 
miseliallgatásrólj Hartigan, iskolás gyermekek minden-
napi mise hallgatásáról Canning tartott előadást. A gya-
kori áldozásról szól Lynch, Fitzgerald, Hovvley előadása, 
mindegyik más és más szempontból foglalkozik ezzel az 
aktualis kérdéssel. Mc Coy az Oltáriszentség napi, heti, 
havi imádásáról, Shealy a lelkigyakorlatokról, Finn és 
Baxter a templomi énekről beszéltek. 

Az angol papi szakosztályban a hivatás ápolásáról, 
a pap szentségimádásáról és az Oltáriszentség szere-
péről a lelkipásztorkodás különböző ágaiban beszéltek. 

Az angol női szakosztály előadói a vallásos házi 
nevelés szükségességét, az eucharisztiának szerepét a 
modern éleiben, fiatal leányok gondozását hangsúlyoz-
ták. Ennek a szakosztálynak egy érdekessége az ismert 
apáca-irónő Mother Loyola előadása volt az első szent 
áldozásról. 

A kevés számú német, akik a montreali kongresz-
szuson résztvettek, a Lavul-egyetem egyik termében gyü-
lekeztek össze a maguk német osztályülésére. A beszá-
moló a hatalmas kiadványban mindössze 13 lapot tesz 
ki és két nagyobb előadást foglal magában. Az elsőt 
Cahensly tartotta, melyben a S.-Raphaels-Verein tevé-
kenységét ismertette abban az irányban, hogy a kiván-
dorlóknak alkalmuk legyen a szent áldozásban része-
sedni. A második előadó Müller kölni plébános volt, aki 
az előző évi kölni kongresszus eredményeit ismertette. 

Ezzel beszámoltam a montreali kongresszus kiadvá-
nyáról. Még csak arra akarok rámutatni, hogy mennyi 
tényezőtől függ egy ilyen nagy világkongresszus sikere. 
Azok részéről, akik még soha ilyen kongresszuson részt 
nem vettek, sőt még kiadványát sem látták, mindun-
talan felhangzik egy lelkes indítvány, hogy a legköze-
lebbi kongresszust hivjuk meg Budapestre. Kérek minden-
kit, aki ezzel a tervvel foglalkozik, lapozza át a montreali 
kongresszus beszámolóját és ha ismeri viszonyainkat 
itt Budapesten, be fogja látni, hogy még egyelőre tel-
jesen leheletlen nálunk nemzetközi eucharisztikus kon-
gresszust tartani. Addig csak fejlesszük a mi kisebb 
összejöveteleinket és vigyük előre a bitéletet, ügy hogy 
valamikor majd, a belátható jövő határain belül meg-
hívhassuk a katholikus világot fővárosunkba. Addig 
azonban még egy nagy lépést kell tennünk előre hitben 
és á ldozatkészségben. Hanauer A. István dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram! A lapok írják, hogy «a király 

kinevezte az új sebenicoi püspököt» s ezzel ismét 
egy különös szituáció áll elő. 

Tudjuk, hogy a magyar királyok tovább ado-
mányozták a dalmát püspökségeket még akkor is, 
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mikor ez az ország már régen nem voll az övék. 
Ez az eredete a magyarországi «cimzetes püspökök-
nek». A Szentszék nem engedi meg, hogy föl is 
szenteljék őket, épen azért, mert nincs egyház-
megyéjük, sőt az általuk használt egyházmegyei 
cimek régen elpusztult püspökségekről vannak véve. 
A Szentszék hivatalos lajs tromában (melyet a római 
«Gerarchia Cattolica» közöl) hiába keressük a vo-
vadrai, pristinai, arbii, curgolai slb. püspökséget. 
Sebenico azonban kivétel. Ez ma is létező egyház-
megye, akárcsak Esztergom, vagy Kalocsa. Követke-
zőleg egyházi férfiúnak nem szabad egy már más 
oldalról jogosan betöltött javadalom cimét viselnie. 
Föltehetjük, hogy a kinevezett c. sebenicoi püspök 
nem akar kánoni értelemben veit «intrusus» lenni 
s a javadalmat tényleg elfoglalni. De akkor meg az 
egész cimzés ép oly nevetségessé válik, mintha a 
budapest-belvárosi plébános magát tokiói vagy buenos-
ayresi érseknek címeztetné. Némi bitorlás mégis csak 
van benne, ha egy egyszerű pap egy tényleg létező 
és betöltött püspöki szék cimét használja. 

Legcélszerűbb lenne, lia a kir. kabinetiroda a 
«sebenicoi püspökség» cimét egyszerűen törölné a 
királyilag adományoztatni szokott cimzetes püspök-
ségek sorából. 

Maradtam méltóságos szerkesztő úr legalázato-
sabb szolgája. Erdélyi pap. 

•k 
A t. levélíró figyelmen kívül hagyja, hogy az 

írott kodifikált jog mellett van szokásjog is s hogy 
az egyetemes egyházi jog mellett országonként van-
nak részleges jogi fejlődések is. Ilyen magyar egy-
házjogi specialitás a c. püspökök, apátok és prépos-
tok, mely címeket a történeti fejlődés érlelt meg 
nálunk és tart fönn a mai napig. Mint minden cím-
zés, ezek a cimek is tisztára kitüntetésszámba men-
nek, anélkül, hogy az által valaki püspökké, apáttá 
vagy préposttá válnék. Annak az emlékét őrzik 
csupán, mint a levélíró is említi, hogy a magyar 
főkegyúr valaha ilyeneket is (és pedig nem címze-
tesen, hanem valóságban) az illető helyekre nevezett 
volt ki, mivel egykor az illető címbe vett helyek, 
állások a magyar szent korona jogara alá tartoztak. 
Tehát a jelen esetben egyszerűen a történeti emlék 
vált idővel kitüntető címmé és semmi egyéb nem 
történt, amely alapon a magyar király cimei között 
is szerepel pl. a «jeruzsálemi király», jóllehet ma 
nem az többé. Vagy per analogiam, hány pap viseli 
a pápai 1. kamarási címet, anélkül, hogy a pápának 
valaha személyes szolgálatot tetl, vagy csak a pápai 
lakosztályban is megfordult volna. 

Tisztán cimek ezek, melyek jelentőségével min-
denki tisztában van. 

Más kérdés természetesen, szükséges-e a történeti 
emlékeket ilyen, a papság fölösleges ambícióját 
ingerlő s az egyszerű papot jelvényeiben a püspök-
től alig megkülönböztetni engedő alakban fönntar-

tani ? Mondom, ez más kérdés ; de az efféle történeti 
fejlődéseknél azzal szokás megnyugtatni a kételke-
dőket : epiieta non esse movenda. Annál kevésbbé, 
mivel az ilyen címmel nemcsak az illetőt szokás 
kitüntetni, hanem rendszerint a helyet is, ahol műkö-
dik, vagy a testületet is, melyhez tartozik. 

Egyebekben, ami a szóbanforgó sebenicoi püs-
pöki címet illeti, mint tetszik látni, az ottani megyés 
püspök egészen jól érzi magát in possessione, annak 
dacára, hogy tudja, hogy püspöksége cimét törté-
neti emléknél fogva valamelyik magyar papnak szo-
kás adományozni. Szerk. 

1Î. A r a d . Átdolgozásra szorul, amire egyhamar nem 
tudok időt szakítani. 

M. Budapes t . Magam is sajnálom az «Esti Újság» 
kedves, finom vezércikkeit. A volt szerkesztő minapi halála 
óta szemlátomást változik a lap. 

A S á r o s p a t a k i B e f o r m á l u s L a p o k n a k . Azt írja az 
utolsó számban, hogy mi Máriát, az Isten-anyát, imádjuk. 
Komolyan hiszi ezt ? 

II. Budapes t . Köszönöm a szives fölvilágosítást; igaza 
van, nem ismerem az illetőt. Mikor a kéziratot kézhez veszem, 
föltételezem, mit is tegyek egyebet, hogy csak komoly s 
nevezetesen hogy csak társadalmilag kifogástalan ember 
akar irni a «Religio»-ba. E tekintetben nincs más tájékoz-
tatóm, mint a kézirat maga s ha jó, fölhasználom. Sajnos, 
úgy látszik, ez a hitem nem födi mindig a valóságot ; hiába, 
ez egy elkerülhetetlen baj, mivel nincs olyan szerkesztő, aki 
személyesen ismerné az összes embereket. 

M. Galgóc . Némi átnézés után közlésre kerül. Csak 
arra akarom figyelmét felhívni, hogy ma nem annyira az 
általános összefoglalásokkal, mint inkább a részletes kérdé-
sek nyomozásával foglalkozunk, aminél az önálló búvárkodás 
mellett a kérdésre vonatkozó ujabb monográfiákat kell szem 
előtt tartani. A jelen kérdésben pl. Duns Scotus egymaga 
elég volna a feldolgozásra, ami különben elég nehéz munka. 
T. i. önállóan át kell tanulmányozni műveit s ezek alapján 
tisztázni a kérdést: mit tanított? Szóval ma minden értékes 
irodalmi munka az eredeti forrásokra támaszkodik. Próbálja 
meg ezt az irányt. 

A hátralékos előf izetőket a pénz beküldésére 
kérj ük. 

TARTALOM: A katholikus egyetemről. Mihály/i 
Akos dr.-tól. — A mohácsi csatavesztés. VI. (Vége.) 
T. L.-tól. — Görög kath. magyar püspökség és magyar 
liturgikus nyelv. I. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Pongrácz 
Imre báró egri kanonok római útja és iskolázása. II. 
(Vége.) Závodszky Levente dr.-tól. — A föld és az élet 
történeléről. (A népszerűsített természettudomány túl-
zásai.) V. Hajós Szaniszlótól. — Egyházi világkrónika. 
— y —la-lói. — Irodalom. — Bangha: Krisztus és a 
modern társadalom. (I. rész.) Dudektől. — Dustro : La 
vie et la mort. Madarász István dr.-tól. — XXI. congrès 
eucharistique international. Hanauer István dr.-tól. — 
Levél a szerkesztőhöz. (A magasabb egyházi distinctiók-
ról.) Erdélyi paptól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2>:. 
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R E L I G I O 
TUDOiMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik -- július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

k 1 2 - D U D E K J Á N O S dr . 
6- EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Immaculata és a ferencrendiek- (i.) 

Amint az egyház minden dogmájának, úgy a 
Szeplőtelen fogantatás tanának is megvan a maga 
története. Sok századon át tartó vita hangzott el 
addig, míg IX. Pius «Ineffabilis Deus» kezdetű bul-
lájában (1854. dec. 8.) végre e szavakkal hirdette ki a 
Szeplőtelen fogantatás tanát: « Bea tamVirginem Mariam 
in primo instand suae conceptionis fuisse singulari 
omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum 
Christi Jesu Salvatoris huma ni generis ab omni ori-
ginális culpae labe praeservatam immunem». Vagyis, 
a boldogságos Szűz Mária, fogantatásának első pilla-
natától kezdve, a mindenható Isten különös kegyelme 
folytán, az Úr Jézus, a világ Megváltója érdemeire 
való tekintettel, az eredeti bűntől ment maradt. 

Ezzel azonban, hogy az immaculata-dogmának 
IX. Pius által ily világos módon való kihirdetésére és 
körülvonalozására utalunk, nem azt akarjuk mon-
dani, hogy az egyház IX. Piusig nem volt tisztában 
e tannal, vagy hogy IX. Pius — mint a protestánsok 
mondják — ezzel egy új dogmával szaporította volna 
az egyház hitletéteményét. Legkevésbbé sem ! Ezt állí-
tani történeti tévedés volna. 

Úgy áll ugyanis a dolog s kath. dogmatikánk is 
azt tanítja és vallja e kérdésben, hogy a keresztény 
kinyilatkoztatás korszaka az utolsó apostol halálával 
végleg lezáródott, úgyannyira, hogy a hit letétemé-
nye, a depositum fidei, se a tudomány haladása, se 
pl. újabb felfedezések s tb . . . következtében tárgyilag 
nem gyarapodhatik.1 

Ezért kárhoztatta az egyház Günther tanát, ki 
szerint a kinyilatkoztatás folyton gyarapodik, vilá-
gosabb lesz, különösen a filozófia révén —- oly érte-
lemben, hogy ismerete tökéletlenebb lett volna az 
apostolokban, mint a szentatyákban; sőt ezeké is 
még nagyon tökéletlen volt az igazi filozófia hiánya 
miatt: csak Günther korának — az ő filizófiája 
miatt — lett volna fönntartva az a dicsőség, hogy 
végre a kinyilatkoztatás fejlődése helyes irányt véve, 
elérte az evolutió ne továbbját.2 

1 Lásd: Hurter, Theol. Dogm. Compendium. Vol. I. pag. 
155, 1893. kiadás. 

2 Lásd : Hurter i. m. 1, k. 163. ol. 

A katholikus tan, írta IX. Pius az 1846. no-
vember 9-én kiadott enciklikájában, nem emberi 
találmány és gyártmány (igy mindenesetre magán 
viselné a tökéletlenség bélyegét és nem zárná ki az 
újabb tökéletesülés lehetőségét); hanem az magának 
az örök bölcseségnek, azaz az Istennek a müve és 
szerzeménye. 

E meggyőződés alapján adhatta szent Páf Timó-
theusnak e parancsot : «Oh Timoteus, a nálad letett 
kincset (tant) őrizd meg, távoztatván a hiábavaló 
szóujításokat és a hamisan ügynevezett tudomány 
ellenvetéseit» (I. Tim. 6., 20.) és hangoztathatta a Gala-
tabeliek előtt oly merészen, hogy lia mindjárt angyal 
szállna is le az égből és mást hirdetne, mint amit 
mi hirdettünk nektek, még annak se higyjetek, az 
is átkozott legyen. (I. 8.) 

Ez világos beszéd, mely kizárja a Günther-féle 
evolúciót. 

Azt mondtam : a Günther-féle evolúciót, mert a 
józan felfogás is ismer bizonyos nemű fejlődést a 
dogmák tekintetében. Hogy mi legyen ez a fejlődés, 
azt már régen kifejtette lerinai Vince: «Valaki talán 
azt mondja : tehát semmi haladás se lehetséges 
Krisztus egyházának tana körül ? Szó sincs róla ! 
Mert ugyan ki volna az az Isten és az emberek által 
megvetendő egyén, aki ezt meg merné tiltani ? E ha-
ladás azonban ugy történjék, hogy igazi fejlődés, 
ne pedig változás legyen. A fejlődés ugyanis abban 
áll, hogy valamely dolog önönmagában gyarapodik, 
míg az átváltozás magával hozza a dolognak meg-
másítását. Gyarapodjék tehát és fejlődjék nemcsak 
az egyesek, hanem az összesek, úgy az egyének mint 
az egész egyháznak, korszakoknak és századoknak 
értése, tudománya és bölcsesége a dogmák körül, de 
csak egy értelemben és egy irányban. A vallás fej-
lődésének úgy kell történni, mint testünk fejlődésé-
nek, amely dacára annak, hogy évről-évre gyarap-
szik, mégis ugyanaz marad mindig. Ezen kifejlést 
előmozdítják a különféle téves tanok, melyek az idő 
folyamán felburjánoznak ; nemkevésbbé előmozdítják 
azt a lángelmék és azon tudományok időközi álla-
pota, melyek a theologiának segédtudományait ké-
pezik. 

Az elsőség azonban ezen fejlődésben a Szent-
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lélek kegyelmének és az Ő bölcs vezetésének tudandó 
be, ki az egyháznak megmutatja az igazság ösvé-
nyét és fárosza az emberi szorgalomnak a dogmák 
világos felfogásában s érthetőbb előadásában».1 

Miben áll tehát a keresztény kinyilatkoztatott tan 
fejlődése ? «In explicatione impliciti, in declaratione, 
expolitione, definitione minus diserti, in distinction in-
telligentia dogmatum», mondja Hurter.2 Ez a fejlő-
dés azonban inkább magának a hívőnek, mint a 
hitnek tökéletesülése, mondja Albertus Magnus.3 

íme ezért van a dogmáknak is története ; mert 
dacára annak, hogy a depositum fidei az egyházban 
mindig ugyanaz volt és marad, mégis több olyan 
tétele volt és van még most is az egyháznak, amely, 
mivel kezdettől fogva nem volt, mint a schola mondja : 
explicite, kifejezetten, azaz a dolgot igazán saját 
nevén megnevező terminusokkal előadva, azért eze-
ket a tételeket a hivők nem is tartoztak abban az 
időben fide explicita: kifejtett hittel hinni, mint azo-
kat most valljuk, az egyház definitiója után. 

Azért bízta rá Krisztus tanát élő apostoli taní-
tói testületre (Máté 28, 19—20.), hogy a tévtanokkal 
szemben éi vényt szerezzen neki, hogy azt világosan, 
érthető módon előadja a híveknek akkor, a mikor 
esetleg kétségbe vonják vagy tagadásba veszik. 

A theologusok szerint valamely tan (dogma) ki-
fejlésénél három korszakot különböztethetünk meg, 
amint ez az Immaculata kérdésében is beigazolódik. 

Az első korszakot azon idő képezi, a mikor va-
lamely dogmát — hogy Vincentius Lirinensis sza-
vaival éljek — egyszerűen hisznek, implicite taníta-
nak és kétségbe nem vonnak. 

A második korszakban az ily módon vallott tan, 
talán más tani tételek kapcsán, vagy más körülmé-
nyeknél fogva egyszerre kérdésessé válik, vita tár-
gya lesz, esetleg akár jó, akár rossz szándékból néme-
lyektől kétségbevonatik, szóval napirendre kerül, a 
miről azelőtt senki sem kételkedett. Ezt az idősza-
kot természetesen a bizonytalanság, az ide-oda való 
ingás jellemzi. Ezért nem tűnhetik fel az, hogy pl. 
az Immaculata-dogma e második korszakában még 
egy Nagy Albert, egy Halesi Sándor, Bonaventura és 
szent Tamás is oly álláspontot foglalnak el ebben a 
kérdésben, hogy tulaj donképen nagyon nehéz bizto-
san megállapítani, vájjon védői, vagy pedig támadói 
voltak-e a Szeplőtelen fogantatás tanának. 

A harmadik korszakot végre azon idő képezi, 
mikor az Úr Jézustól erre rendelt közeg, vagyis az 
egyház csalatkozhatatlan tanító-testülete, végetvetve a 
huza-vonának, ünnepélyesen kijelenti, hogy ez vagy 
az a tan elvetendő, vagy pedig, mint kinyilatkozta-
tott tan, dogmaként fogadandó el. 

A Szeplőtelen fogantatás tanát illetőleg az első 
korszak tart egész a VIII—IX. századig, amely idő 

1 Vincentius Lirinensis Commonit. c. 23. 
2 Hurter i. m. I. k. 162. ol. 
3 In 3. dist. 25. a. 1 ad 1. 

alatt az egyház szentatyái szűz Máriát, mint az Üdvö-
zítő Anyját, jó és nemes tulajdonságokkal, erényekkel, 
kegyelmekkel ékesítettnek, Isten anyjához illő király-
női pompában és díszben állítják a hivek szemei 
elé. Az Alkotó remekének, legszebb művének neve-
zik, aki a természetes és természetfeletti kegyelmek 
minden lehető pompájával feldíszítve, felülmúlja 
még a kerubokat és a szeráfokat is, sőt ezeknek is 
királynője.1 

Ilyen ősi hit mellett ki mondhatná azt, hogy a 
szentatyák megtagadták volna szűz Máriától egyik 
legszebb kiváltságát, a Szeplőtelen fogantatást, az 
eredeti bűn nélkül való fogantatás kegyelmét? Ugyan 
melyik szentatya vette volna ki Mária 12 csillagű 
koronájából ezt a tündöklő csillagot? Bizonyára az 
ő hitükben is foglaltatott az, hogy az Isten angyala 
által kegyelmekkel teljesnek nevezett Szűznek, aki 
az Atyától öröktől fogva arra volt kiszemelve, hogy 
Fiának, az Úr Jézusnak, Anyja legyen, nagyobb ki-
váltságban, nagyobb kegyelemben kellett részesülnie, 
mint amilyenben részesült Jeremiás próféta és az 
Úr hírnöke szent János, akik, mint a Szentírás 
mondja,2 már anyjuk méhében lettek megszentelve 
küldetésükre való tekintettel. 

Szó sincs róla, hogy a szentatyák ezt tagadták 
volna, hanem igenis szent Ambrussal le egészen a 
második században élő szent Irénig, mind bűnnélkü-
linek «ab omni intégra labe peccati»8 nevezik szűz 
Máriát, ki ép oly tisztán került ki az Alkotó kezéből, 
mint Éva,4 és szent Ágostonnal vallják, hogy amikor 
bűnről van szó, szűz Máriáról, mint az Isten anyjá-
ról, az Úr Jézus iránt való tiszteletből nem akarnak 
beszélni: «Excepta S. Virgine Maria, de qua propter 
honorem Domini, nullám prorsus, cum de peccatis 
agitur, habere volo quaestionem».5 Máshol is: «Con-
veniens erat, ut a lege peccati nostri, quae per duo-
rum concubitum verificatur in prole, Dei mater non 
teneretur obnoxia».6 Szűz Mária születéséről való 
beszédben pedig ezeket mondja : «Magasztald Ót ó 
boldogságos Szűz, ki téged minden bűntől megoltal-
mazott: ki mondhatta azt, bűn nélkül születtem, 
vagy ki meri azt mondani, hogy tiszta vagyok min-
den bűntől, ha nem a legokosabb Szűz, a fölséges 
Isten élő temploma, kit Isten már a világ kezdete 
előtt kiszemelt és kiválasztott, hogy szent és szeplő-
telen anyja legyen Istennek, öröktől fogva megoltal-
mazott leánya, mentes minden bűntől.»7 

1 Gregorius Neocaesariensis, Serm. 1. de Annunciatione 
B. M. V ; Ephretn. Oratio ad Deiparam etc. 

3 Lukács 1. 15. Proph. Jeremiae 1. 5. 
8 Ambrosius, In Psal. 118. 
4 Igy : Proclus Orat. 6. u. 8—16, Justinus, Dialog, cum 

Triphone n. 10 és mások. 
5 August. In libro de nat. et gratia. 
0 Serm. 2. de Symb. exposit. et Dom. Orat. V. ö. Rosko-

vány: Beata V. M. in suo conceptu Immaculata, vol .1. p. 21. 
Budapest, 1873. 

7 Aug. Serma de Nativ. Virg. 
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Szent Ágoston után már oly sok egyházi írót 
találunk, ki e tant itt-ott már kifejezetten is hirdeti, 
hogy e dolgozat keretében már nem is lehet őket 
mind elsorolni. Legyen szabad egypárat felemlíteni. 

Szent Maximus turinói püspök szíiz Máriát az 
Úr Jézus méltó hajlékának nevezi, a lelkét kezdettől 
fogva betöltő kegyelem miatt.1 Faustus, riezi püspök, 
már kifejezetten mondja, hogy szűz Mária bűn nél-
kül fogantatott.2 Szent Ildephons toledói püspök (658) 
azt védi, hogy szűz Mária tiszta és szenny nélküli 
terméke az emberi nem megfertőztetett fajának.3 

A kilencedik század közepe táján Radbertus Pascal 
azt mondja, hogy Mária anyja méhében megszen-
telve, kikerülte az eredeti bűnt.4 

A kilencedik századtól kezdve pedig már nem-
csak hirdetik, de itt-ott meg is ünneplik Mária fogan-
tatását. Első nyomát ennek egy márványba vésett, a 
IX. század közepe táján készült latin kalendárium 
mutatja, melyet Mazoechi közölt 1744-ben.5 Mabillon 
szerint Spanyolországban a X. században már szin-
tén megünneplik az Immaculatát.® Belgiumban a 
XII. században leljük fel ennek nyomait.7 Nálunk 
magyaroknál már a XI. század végén volt meg a 
Fogantatás ünnepe.8 

Igy jutunk el kérdésünkkel egész a XII. századig, 
azaz az Immaculata-dogma történetének második 
szakához, a midőn az akkor még csak pia sententia 
körül egyszerre élénk vita kerekedik. E vitára a 
lyoni kanonokok adtak alkalmat azzal, hogy ők is 
megünnepelték a Szeplőtelen fogantatást. Szent Ber-
nát, amint idevonatkozó leveléből kitetszik, már rég-
óta gyanús szemmel nézte ezt az új ünnepet és ép 
kapóra jött neki, hogy egy levélben9 a lyoni kano-
nokokat ezért megleckéztesse. Miután dicséri e kano-
nokoknak az egyházi dolgokban eddig tanúsított 
körültekintő eljárását és tudományát, csodálkozását 
fejezi ki az űj ünnep miatt, melyet szerinte se az 
egyház ritusa nem ismer, se a hagyomány, se pedig 
a józan ész nem támogat. Minek akarunk, írja ő, 
okosabbak lenni a szentatyáknál ; ha e tan helyes 
volna, bizonyára nem kerülte volna ki figyelmü-
ket Egyedül csak az Úr Jézus fogantatott Szent-
lélektől, mivel egyedül és csakis 0 volt fogantatása 
előtt szent. De a levél végén hangoztatja, hogy mindaz, 
amit e levélben mondott, minden előítélet nélkül 
legyen mondva és semmikép sem akar eléje vágni 

1 Homií. de Nativ. Dom. Romae, 1784. pag. 18. 
2 De ratione fidei. Parisiis, 1587. 
3 Serm. de Maria. V. ö. Piazza, Causa Immac. Concept, 

art. V, n. 64. 
* De parlu Yirginis. Migne, P. L., t. 120, col. 1371. 
5 V. Ö. P. Pauwels-Molini, S. Francescani e la Immac. 

Concezione. pag. 37. Roma, 1904. 
0 Ibidem pag. 37. 
7 Miraeus, Rerum Belgicarum Chronicon. Anversa, 1636. 
8 Dudek : Immaculata a magyar irodalomban 15. 1. (Lásd 

Immaculata, a Szent-István-Társulat Emlékkönyvében. 1904.) 
9 Roskovány i. m. k. 48. 1. 

az egyházi tekintély határozatának sem ebben, sem 
pedig egyéb kérdésben: az egyház határozatára — 
úgymond — ha netalán tévednék, szivesen kijaví-
tom nézetemet. 

Szent Bernátnak e kérdésben tanúsított állás-
foglalását a theologusok akként magyarázzák, hogy 
ő a kérdést félreértette és a szeplőtelen fogantatást 
az activ conceptióra (a szülők aktusára) értelmezte, 
amint erre alapos gyanút és okot szolgáltat e levél-
ben mondottakkal. Igy: «Quomodo namque aut 
sanctitas absque Spiritu sanctificante, auf Sancto 
Spiritui societas cum peccato fuit ; aut certe pecca-
tum quomodo non fuit, tibi libido non defuit? nisi 
forte quis dicat, de Spiritu S. earn et non de viro 
conceptam fuisse.»1 

Molnár Arkangyal. O. S. F. 

Görög kath. «magyar» püspökség és magyar 
liturgikus nyelv. (ii.) 

A történet azonban azt bizonyítja, hogy a keleti 
egyháznak sem volt jogi elve ezen kárhoztatott prin-
cípium. A keleti egyház a kopt és szír nyelvvel 
szemben előnyben részesítette a görög nyelvet. Egész 
az V. század elejéig egyik sem volt kizárólagosan 
használatban. Ezideig dualismus uralkodott. A nagyobb 
városokban a görög nyelvet használták, falvakon 
ellenben a népnyelv is használatban volt: a kopt és 
a szír. A görög nyelv fölényét először a monophysita 
tévtannak Dioscorusban (444—451.) történt elitélése 
és a 451-i chalcedoni zsinat 28. canonja töri meg, 
mely Alexandriától elveszi a második helyet és azt 
Konstantinápolynak adja.2 Mi lett ennek ugyanis a 
következménye? Az, hogy az egyptomi nemzeti párt 
ezt a maga céljaira kihasználta az orthodox hellén 
párttal szemben. A vallásban akadályt látott hivei 
összegyűjtésére, ezért a nemzeti nyelv jelszava alatt 
kísérli meg ezek tömörítését. Ekkor lesz a kopt 
nyelv az orthodoxiálól elszakadtak kizárólagos litur-
gikus nyelvévé, míg az orthodox párt tovább meg-
marad a görög liturgikus nyelv mellett. A politiká-
nak a vallás fölé való kerekedése hozta létre a kopt 
egyházat, a kopt liturgikus nyelvvel. 

Ugyanez a processus ment végbe az antiochiai 
patriarchatusban is. A szír nemzeti párt a mono-
physita tévtant szintént összekötő kapocsnak tekin-
tette. A nemzeti nyelvnek a liturgiába való behoza-
tala itt is hatalmas segítségnek bizonyult. Az így ki-
alakult jakobita egyház szintén végleg kiküszöböli 
a görög nyelvet. Ami a jeruzsálemi egyházat illeti, 
tény, hogy még a XII. és XIII. században is szent 
Jakab görög nyelvű miséje használtatik. Mit mutat-
nak ezek? Azt, hogy nemzeti és nem egyházi törek-

1 S. Bern. Op. omnia. Vol. I. pag. 169 et sequent,— Ros-
kovány Op. cit. vol I. pag. 51. 

2 Clirysostomika 478. 1. 
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vések biztosítanak a nemzeti nyelvnek a keresz-
ténység eme ősrégi centrumaiban kizárólagos egy-
házi használatot. így kezdődött az egyházaknak a 
nemzeti nyelv szerint való csoportosulása. 

Konstantinápoly ezen separaciós törekvésekkel 
sohasem barátkozott meg. Sőt a másik végletbe esett. 
Amint mindenütt a maga rítusát terjesztette és ezzel 
sok régi ritust megsemmisített, a görög liturgikus 
nyelvvel is így járt el. Ezzel összefűzte a maga nem-
zeti érzését és a népnyelvnek az istentiszteletnél 
semmiféle érvényesülést sem engedett. A szertartás 
mellett a görög nyelv lett a byzantinismus egyik 
hordozója. így született meg a trilinguismus haere-
sise, mely szerint még a magánimákat is csak az 
egyház által megszentelt három nyelven (görög, latin, 
héber) szabad végezni. A görög egyház még a XI. 
században is szemrehányást tesz a latin egyháznak, 
engedékenysége miatt.1 Mindezek mutatják, hogy a 
keleti egyház nem tekinti elvnek azt, hogy a keleti 
szertartás természete okvetlen megkívánja a népnyelv 
használatát. Igaz, hogy midőn Byzanc a görög litur-
gikus nyelv mellett harcolt, nem volt egészen őszinte. 
E harcba belevitte a maga nemzeti érzését is, mi 
később, mint láttuk, megbosszulta magát. Byzanc 
tehát elpolitizálta az egységes liturgikus nyelvet. Ezt 
okos egyházias érzéssel megteremthette volna, mert 
ehhez az alap megvolt egyrészt abban, hogy a 
kereszténység gócpontjaiban a népfajra való tekintet 
nélkül a görögöt használták a liturgiában, másrészt 
pedig abban, hogy a monophysiták kiválása után 
az orthodoxoknál kizárólagosan a görög nyelvet 
használták a liturgiában. 

Nagy fordulópont áll be e téren a muzulmán 
hódítás után. Az agyonsanyargatott Kelet egészen 
megfeledkezik az egység érzetéről. Nincs egységes 
feje és így nem csoda, hogy minden politikai vál-
tozást az egyházak is megéreznek. Ettől kezdve két 
periódust különböztetünk meg. Az egyik a szír-
byzanci, mely a XVI—XVII. századig tart és ebben 
a szír nyelv a liturgikus nyelv. A második a XVII. 
században kezdődik és napjainkig tart. Ez az arab-
byzanci periódus. Ekkor a hódítók befolyása alatt 
az arab nyelv kerekedik fölül. A szír egészen eltűnt 
és az arab lett az ortodoxok kizárólagos liturgikus 
nyelve. Egyedüli kivétel van a litugikonban és ez 
is csak a katholikusoknál. A mise egyes részei, pl. 
az ekphonesis, diákonálék görögül mennek. A pro-
paganda ezt a szokást approbálta. Az énekek, res-
ponsoriumok görögül. Vagyis a görög nyelv a mel-
kitáknál «une langue subsidiaire» (kisegítő nyelv).2 

Ebből látjuk, hogy a kisegítő nyelv használata a 
keleti egyházban sem ismeretlen. 

Az eddigiek mit bizonyítanak ? Először azt, hogy 
a keleti egyházban nem beszélhetünk olyan értelem-

1 Snopek : Konstantinus, Cyrillus und Methodius, die 
Slavenapostel 137. 1. 

2 Chrysostomika 646. 1. 

ben hivatalos liturgikus nyelvről, amilyen a latin a 
nyugati egyházban. Ez tagadhatatlan tény. Ámde — 
és ez a fontos — a nemzeti nyelv kizárólagos hasz-
nálata a keleti egyházban sem elvi kérdés. A Keleten 
több liturgikus nyelv volt és van, de nem azért, 
mert — mint érvelni szoktak — a keleti rítus 
természete föltétlen megköveteli a népnyelv hasz-
nálatát. Ennek okát — a vázoltak alapján — másban 
látjuk. És mi ez? Nem egyéb, mint a politikának a 
vallással való összekeverése és a mostoha viszonyok, 
melyekkel szemben a Rómától elszakadt Konstanti-
nápoly gyengének bizonyult. De a Kelet sohasem 
tanitotta azt, hogy a liturgikus nyelvek mérték nélkül 
szaporíthatok. 

Ezek után a magyar liturgikus nyelv mozgal-
mának egyházjogi argumentuma magától elesik. 
A keleti egyháznak több liturgikus nyelve van, de 
ez — az egyetemes egyház által mindig kárhoz-
tatott — politikai törekvések eredménye. Ez tehát 
nem alkot jogi elvet és erre nem lehet hivatkozni. 
Hogy ezen állításunk mennyire igaz, ezt azon körül-
ményből is láthatjuk, hogy maga a keleti egyház 
az egyszer elfogadott liturgikus nyelvet a maga tisz-
teletreméltó régi köntösében igyekszik megtartani. 
Vannak ügynevezett modernizáló törekvések, ámde — 
idáig — ezeknek sikeresen ellenállott a hivatalos 
egyház. Az ószláv nyelvre vonatkozólag ezt alább 
fogjuk látni. E helyen elég lesz a görög nyelv körül 
támadt mozgalomra hivatkozni. Ebből az alkalom-
ból ki lelt mondva, hogy a szentírás nyelvéhez, 
mely egyúttal a szertartások nyelve, nem szabad 
nyúlni.1 Vagyis a liturgikus görög nyelv holtnak 
mondható. Abból, hogy ezt a liturgikus nyelvet 
többé-kevésbbé a nép is érti, csak annyi következik, 
hogy a liturgikus nyelv is valamikor élő nyelv volt 
és hogy a modern görög nyelvvel közös eredetű. 

De elesik a mondottak alapján a liturgikus érv 
is, mely szerint a keleti szertartás természete föl-
tétlenül megkívánja a népnyelv alkalmazását. Ezen 
fölfogás ellen tagadhatatlan tények szólnak. Az olasz 
görögök elfelejtették a görög nyelvet, egészen el-
olaszosodtak, de a liturgiában azért megtartották a 
görög nyelvet. Az, hogy a keleti egyházban a nép 
is részt vesz a liturgiában, áll a nyugati egyházra 
is. Itt azonban elégségesen ségíthet egyrészt a ki-
segítő nyelv használata, másrészt pedig a tanítás. 
Hiszen, hacsak valaki nem egészen járatlan, tudatlan 
a szertartásokban, ha a nyelvet nem is érti, tudja, 
mi megy végbe az oltáron. 

A híveknek nyújtott tanításról, a szertartásoknak 
a szentbeszédekben, imakönyvekben s ma már álta-
lában az iskolában, a vallástani órán, történő magya-
rázatáról megfeledkezni látszanak a népnyelv sürgetői 
a liturgiában. A holt nyelv dacára sem érthetetlenek 
tehát azok a hívekre nézve. Hadzsega Gyala dr. 

1 Roma e l'Oriente 1911. ápr. 15, szám. 
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A kedély szerepe az ember erkölcsi életében. 
I . 

1. «Istennek különös áldása — olvasom egy 
modern írónál jó kedélyű, elmés, vidám, ügyesen 
adomázó emberekkel lenni együtt evés közben. 
A kacagás megtágítja a tüdőt, kihajt belőle minden 
ártalmas nyálkát, helyre rázza az ételt-italt, egyenlő 
pezsgésbe hozza mindenütt a vért s az agyat és szívet 
fölüdíti.»1 

De nemcsak a testi egészségre Isten áldása a jó 
kedély, a lélek életére még inkább orvosság a jó s 
méreg a rossz hangulat. Úgy működik ebben a titok-
zatos mikrokozmosban, mint az őszi szél a szántó-
földeken: viszi és hullatja az életet hordozó mag-
vakat, melyekből áldás és szerencse vagy átok és 
kínos vesződség származik az emberre. 

Mikor a lelkesedés, öröm, heves vágy vagy félelem 
szellője szárnyaira veszi az embert, olyankor hason-
líthatatlanul magasabb belátással, éleselméjűséggel, 
elevenséggel és ügyességgel rendelkezik, mint nyugodt 
pillanataiban. De nemcsak magasabb erőt és energiát 
árul el ilyenkor az ember, hanem a közönségesnél 
nagyszerűbb terveit oly sikerrel és S Z Í V Ó S bátorság-
gal viszi keresztül, aminőben más körülmények között 
maga sem bizott volna. 

Nemcsak a francia Vauvenargues állítja, hogy 
«les grandes pensées viennent du coeur», hanem a 
régi latin klasszikusok is a kedélynek az észt éle-
sítő, akaratot edző szerepét vallották. «A szív (kedély) 
az ugyanis, mondja Quinlilianus,2 mely ékesszólóvá 
tesz és az ész élessége. Azért, ha valamely erős érze-
lem hevíti őket, még a tudatlanoknak sem hiányoz-
nak a megfelelő szavak». 

Épen ezért «a tevékeny és energikus cselekvés-
hez célszerű azon érzést fölkelteni, mely a megvaló-
sítandó célra kedvező. Maguknál a tisztán észbeli 
müveleteknél is az érzelem segítsége nagy haszon-
nal jár. A lelkesedéssel űzött studium behatóbb és 
kitartóbb. A szelid, de eleven tűz, mely a szívekben 
ég, potentirozza az ész erőit, nagyobb élességet ad 
nekik, megtermékenyíti melegével, ama magasztos 
ihletet ébreszti föl bennük, mely a tudományokat 
előbbre viszi».8 

Az akarati elhatározásoknál pedig, mint látni 
fogjuk, egyenesen döntő tényező a kedély. 

Hogy a kedélynek a lélek életében való fontos 
szerepét kellőleg méltányolhassuk, tisztába kell jön-
nünk a kedély természetével. 

Meghatározásnak legjobb Jungmanné, aki szerint 
«a kedély mindkét vágyóképességnek harmonikus 
megnyilatkozása a dolgok érzékfölötti jóságával vagy 
rosszaságával szemben».4 

1 Eötvös K. : Utazás a Balaton körül. 25. 
2 Instit. orat. 10. c. 7. 
3 Balmes, Logik 59. 
4 Das Gemüt 92. o. 

A scholastikus értelemben vett passió = 7ra9-oç e 
meghatározásban rejlő fogalommal rokon, de nem 
azonos. A passió = 7ià8-oç csak része a kedélynek, 
mert csak az érzéki vágyóképesség működésére vonat-
kozik ; míg a kedély az ember egész vágyóképessé-
gének működésbe jövetelét fejezi ki a dolgok érzék-
fölötti jóságával vagy rosszaságával szemben. 

Mivel azonban a Tcàfroç a kedélymozgalmasság-
nak egyik elemét alkotja, azért már a régi szónokok 
kivált per synecdochen az utóbbi helyett is használ-
ták. Akkor azonban a latinok Quintilianus szerint a 
kedélymozgalomnak jobban megfelelő affectus szóval 
fordították. Az erősebb kedélymozgalmakat a görö-
gök inkább a nàD-oç, a szelídebbeket pedig fjfh] szóval 
jelölték. A latinnak nem volt ilyen fokozati különb-
séget megállapító két szava. 

2. Minthogy a kedélymozgalmasságok: szégyen, 
harag, öröm, bánat, fájdalom slb. a kétféle akaróképes-
ségnek, az érzéki és szellemi vágyódásnak megnyilvá-
nulásai, azért az érzéki vágyóképesség szervéül szol-
gáló vegetatív idegrendszernek első sorban van szerepe 
előidézésükben. Mert a vér fölfutása a fejbe, mikor 
a szégyennél elpirul az arc, a vérnek gyorsított kerin-
gése a félelem érzeténél, a reszketés, a tagok meg-
bénulása az aggodalomnál, a könnyek a fájdalomnál 
és a többi tünemények, melyek a kedélymozgalmas-
ságokat kisérik, tisztán a szellemi akaróképesség által 
létre nem jöhetnének, ha az alsóbbrendű vegetatív 
idegrendszerrel összefüggésben nem volnának. «A sym-
pathikus idegrendszernek mozgató befolyása az 
organikus izmokra megállapított tény és ami a sok 
affectust követő sírás tüneményét illeti : a sympathikus 
rendszernek a könnykiválasztásban szükségszerűen 
része van és amint a többi kiválasztó szervek, úgy 
a könnymirigyek is tőle kapják a kiválasztó vezeték-
fonalakat».1 

Szent Tamás is megengedi és tanítja e tényt. 
«Az érzéki vágyóképesség, úgymond, a testi szerve-
zetnek ereje. Ámde a testi szervezettel élő erőnek 
minden aetusa függ nemcsak a lelkiképességtől, ha-
nem a testi szervezet dispositiójától is, mint a látás 
a látóképességtől és a szem minőségétől, mely segít-
ségére vagy akadályára szolgál. Azért az érzéki vágyó-
képesség működése is függ nemcsak a megismerő 
erőtől, hanem a test dispositiójától is. A test minő-
sége és dispositiója pedig nincs alávetve az ész ural-
mának : s azért e részről az érzéki vágyóképesség 
akadályozva van abban, hogy működésében teljesen 
alávesse magát az ész uralmának».2 

Mint általában ismeretes, az összes szellemi funk-
ciók az idegrendszerhez kötve jelennek meg, tehát a 
kedély is. «Az idegrendszer tanulmányozása azt derí-
tette ki, hogy az idegsejtekből és rostokból áll. A sejtek 
őrizői a képzettartalomnak, melyet az asszociáció-

1 Longet : Anatomie und Physiologie des Nervensystems 
488. o. 

2 Thom. S. 1. 2. q. 17. a. 7. c. 



678 RELIGIO LXX. évi-. 1911. 

utak fűznek együvé. A rostok pedig vezetők. Vannak, 
amelyek a kívülről jövő ingereket vezetik a cen-
trumban elhelyezett agysejtekhez s vannak, amelyek 
a centrumban keletkezett ingereket vezetik a meg-
felelő izomsejtekhez. Az előbbiek a szenzorikus, az 
utóbbiak a motorikus idegek. 

A cselekvés a modern fiziologiai lélektan szerint 
mindig úgy keletkezik, hogy a mótorikus idegek az 
ingerületet az izmokba vezetik. Ez inger következ-
ménye az izmok összehúzódása, az az a megfelelő 
mozgás. 

Kezdetben a gyermeknél minden mozgás csak egy-
szerű reakciója a fizikai és kémiai ingereknek, A szel-
lemi fejlődés folyamán azonban ezek az önkénytelen és 
öntudatlan mozgások tudatosakká és önkénytesekké 
válnak. Tudatosakká válnak legelőször az ily inge-
rületek s a vele kapcsolatos mozgások azon kelle-
mes vagy kellemetlen érzelmek által, melyek nyo-
mukban fakadnak. Azok a mozgások, melyek a gyer-
mek kiáltozását létrehozzák, kezdetben nem egyebek, 
mint visszahatásai azoknak a fizikai hatásoknak, 
melyeket a gyermek testét érintő környezet, a hideg, 
meleg, vagy a nyomás útján erre a testre gyakorol. 
A mozgások tudatossá csak utólag lesznek, midőn 
az érzetek, melyeket e mozgások a tudatban létre-
hoztak, a többszöri ismétlés folytán ezekkel a moz-
gásokkal állandó kapcsolatba léptek. Az érzetekből 
így e mozgások emlékképei, azaz mótorikus képze-
tek alakultak. A mozgásokkal együtt kellemes vagy 
kellemetlen hangulat támad aszerint, amint e moz-
gások a test állapotára kedvező vagy kedvezőtlen 
hatással bírtak. E hangulatoknak is maradnak emlék-
képei s minthogy azok a mozgás képzetével egy-
szerre kerülnek a tudatba, közöttük természetes 
associatió jön létre».1 

A vegetatív organizmusnak, az egész idegrend-
szernek az egyes érzésekre és az egész kedélyvilágnak 
állandó kialakulására gyakorolt döntő befolyásából 
ered a szív előnyös vagy rossz tulajdonságainak át-
öröklése gyakran nemzedékeken át ; innen a kedély-
hangulatnak függősége kivált azon orgánumok szabá-
lyos vagy szabálytalan állapotától, melyek a vegetativ 
idegrendszer uralma alatt állnak és épen ezért vagy 
az ő fiziologiai működésük következtében ismét reá 
is visszahatnak. Ez a nemek szerint különböző kedély-
nek is a magyarázata. 

Szent Tamás szerint «a nemek különbözősége 
tekintettel a megismerő és magasabb vágyótehetségre 
kizárólag és egyedül a testi szervezet különbözősé-
gén alapszik. Mert az emberi lelkek mind, amint a 
Teremtő kezéből kikerültek, egymással egyformák.2 

Mivel az asszony test szerint gyengébb szervezetű, 
innét van, hogy a legtöbbnél gyenge a ragaszkodás 
mindahhoz, amihez ragaszkodik.8 

1 Weszely, A modern pedagógia útjain. 138. o. 
2 Summa II. : Dist. 32. q. 2. a. 3. 
3 Summa : 2. 2. p. q. 156. 

Ezért mondhatta Shakespeare is: Állhatatlanság, 
asszony, a te neved. 

Az idegrendszernek a kedélyre gyakorolt hatá-
sából van a kedélynek szomorú züllése a korábbi 
kicsapong'ások következtében ; innen a kedélynek az 
akarat uralma alól magát többé vagy kevésbbé kivonó, 
végtelenül szeszélyes változása a testi állapot, táp-
lálék, temperatura, időjárás, időszakok, klima követ-
keztében, innen a befolyás, melyet étel és ital a 
kedélyhangulatra kifejtenek. (Bor vidámítsa föl az 
ember szívét, olajjal derítse föl orcáját és a kenyér 
erősítse meg az ember szívét. Zsolt. 103. 15.), innen 
van továbbá azon szokásnak kivételt nem tűrő álta-
lánossága, hogy örvendetes eseményeket lakomákkal 
ülnek meg, jóakaró és barátságos érzületnek közös 
lakománál adnak tökéletesebb kifejezést. 

«A gyermekben a szervezet gyöngesége össze-
esik a félénkséggel ; a fiatal emberben a bátorság és 
vakmerőség azon arányban fejlődik ki, amint a tüdeje 
erősebb lesz. A férfikor, amikor az epe és az emésztő-
készülék fejlettebbek, az ambíciónak, irigységnek, 
cselszövényeknek kora. Minden azt bizonyítja, hogy 
a szervi élet a kiinduló és középpontja a szenvedé-
lyeknek.»1 

Jungmann is megállapítja:2 «A sympathikus 
idegrendszer az, mely által a lélek közvetlenül a 
testi életnek fönntartását és kiképzését műveli: ezen 
rendszer közvetlen uralmától függ a vérkészítés, a 
szív, máj, tüdő, lép, gyomor s általában az összes 
tápláló, elkülönítő és továbbplántáló szervek műkö-
dése s épen azért annak minden kedvező vagy ked-
vezőtlen affectiója természetszerűleg ezen szervekre 
visszahat». 

Ezen rendszer tehát a kedély organuma. 
Ezen rendszer révén : «Die Thätigkeiten des 

Gemüths reflectiren sich im leiblichen Organismus». 
«Különösen azon szerveket és működéseket afficiálják 
a kedély tevékenységei, melyek közvetlenül a sym-
pathikus idegrendszertől függnek és a vegetatív életre 
a legfontosabbak». 

A sympathikus idegrendszernek a kedélyre és vi-
szont gyakorolt befolyása az oka, hogy Lenhossék sze-
rint:8 Mérsékelt öröm az arc egy részét elpirítja, sértett 
önérzet ellenben az egész arcot ; mérsékletlen, meglepő 
öröm a túlizgatottság által és a félelem a bőredények 
összehúzódása által az arc elhalaványodását idézi elő. 
A kisebb fokú harag nagy hevességgel kergeti a 
vért a bőredényekbe úgy, hogy az arc inkább sötét-
vörösre színeződik, mintegy megdagad, a szemek 
szikráznak. Ellenben, ha a harag nagyon heves, akkor 
muló bénulást idéz elő a capillaredényekben és a 
kigőzölgés (respiratio) processusának megakadását a 
bőrben, miáltal az arc elhalaványul és a test felülete 

1 Bichot, Recherches physiologiques. 1. p. art. 6. §. 2. 
a L m. 131. o. 
3 Darstellung des menschl. Gemiiths in seinen Beziehun-

gen zum geistigen und leiht. Leben. 1. S. 324. 



22. szám. RELIGIO 079 11 

később sárgás vagy hamuszürke szint mutat. Az 
általános vagy csak helyi test-temperatura-változás 
is, mint különböző kedélymozgalmasságok követ-
kezménye, hasonlóképen a capillaredények izgatott 
vagy túlfeszített állapotából eredezhetők. Hasonló 
módon hatnak a kedélyállapotok a nedvkiválasztásokra 
(secretiók) is, növelik, kisebbítik vagy változtatják 
őket minőségük szerint. Szomorúság és bánat keves-
bítik a tej kiválasztását. Lelki fájdalom, közvetve 
az öröm is növeli a könnyek kiválasztását. A harag a 
nyálkával, tejjel és epével káros, majdnem mérges tulaj-
donságokat közöl. Búbánat és levertség akadályoz-
zák az emésztést és elveszik az étvágyat, amennyi-
ben a gyomornedv kiválasztását kevesbítik vagy 
minőségét megváltoztatják. 

A kedély tevékenységnek ismét más káros hatásai 
azok, melyek az önkéntes és önkénytelen izom-
mozgásokban vehetők észre. A rémület gyakran 
megbénítja a tagokat, de a testi erőket is felette 
incitálhatja. Ugyancsak nem ritkán megbénítja pil-
lanatra a szívet is, vagy a secretiós szervek záró-
izmait. A harag néha epés hányást is okoz, meg-
zavarja az egyensúlyt a sensibilis és irritabilis erő 
között, reszketést és gyakori bőrkigőzölgést okoz. 

Az idegrendszer nagy szerepéből következik a 
kedélyvilág roppant állhatatlansága, fölötte kiszá-
míthatatlan volta: egy pillanat alatt átváltozhatik a 
külső behatás alatt épen az ellenkezőre. 

Tóth Kálmán dr. 

A föld és az élet történetéről. <vi.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Az állati leszármazás fanatikusai merész követ-
keztetéseket vonnak a legcsekélyebb tényből is, mely 
malmukra hajthatja a vizet. Sőt magukat a tényeket 
sem úgy tekintik, amint vannak, hanem ahogy ked-
venc theoriájuk kívánja. 

Klaatsch pl. az emberi lábat kizárólag sajátos 
forma-karakterisztikumnak tekinti és az emberi nem 
egységes eredésének bizonyítékát ismeri föl benne. 
Huxley ellenben ugyanazt a tényt csak lényegtelen 
különbségként jelöli, szerinte a gorilla fogódzó lába 
nem különbözik jellegzetes tulajdonsággal az emberi 
lábtól. 

Nem kellene feledni, hogy az ember eredésének 
kérdését szigorúan természettudományos alapon csak 
akkor sikerülhetne megoldani, ha több ismert anyag, 
különösen ha több őslénytani bizonyíték állna ren-
delkezésünkre. Miként a természettörvények meg-
állapításánál mindenütt, úgy itt is az induktív mód-
szert kellene alkalmazni. Kevés tényből kiindulva 
azonban vakmerőség általános érvényű törvényt meg-
alkotni és azt erőszakkal alkalmazni akarni ott is, 
ahol nem érvényesülhet. 

Klaatsch is axiomaszerűen alkalmazza ama «tör-
vényt», mely szerint a tényleg hasonló szervek vagy 

egész állattypusok csak közös származás révén ke-
letkezhettek. Elismeri, hogy nincs bizonyítékunk arra, 
hogy minő halfélékből keletkeztek azok az állatok, 
melyek uszonyaikat szárazföldön való járásra kezd-
ték használni, de azért azt az «érdekes» változást 
megtörténtnek hiszi s e «tényre» hivatkozva : az 
emlősök lábát és kezét a fejlődés menetében átala-
kult haluszonynak mondja — akár Haeckel, ki ezt 
régóta tanítja. 

De lássuk közelebbről a biogenetikus alaptör-
vényt, melyet Steinmann nemrég petitio principii-
nek nevezett. 

A kiváló őslénytan-tudós joggal sújtotta szak-
kritikájának élével eme hírhedt, sokakat megtévesztő 
törvényt. A biogenetikus alaptörvény nincs az ős-
lénytani eredményekkel igazolva — mert hiszen az 
ősök teljes sorozata hiányos — csak a nagy való-
színűség erejében fönnálló paleontologiai sorozatra 
való tekintettel készült ama alaptörvény. Itt a peti-
tio principii! 

Épen a lónak családfája, mely pedig a legismer-
tebb, összehasonlítva a lónak ontogenezisével: bi-
zonyság arra, hogy Haeckel alaptörvénye csak papi-
roson föltétlen érvényű, ha megfelelő hamisított 
embrióképek állnak rendelkezésre. 

Egyébként a biogenetikus alaptörvény már ki-
indulásában hibás. Haeckel rosszul spekulált. Abból, 
hogy az ember egyéni fejlődése kezdetén csak egy-
szerű sejt (einfache Zelle), nem következik szükség-
kép, hogy az ember legősibb elődei szintén egysejtű 
szervezetek, ameba-féle lények voltak, az meg épen 
csak föltevés marad, hogy az embernek egyáltalán 
voltak állati elődei. 

Véleményem szerint a biogenetikus alaptörvény-
nek legnagyobb hibája az, hogy szerzője a sejtet túl-
ságosan «einfache Zelle»-nek gondolta. A modern 
sejtkutatás fáradhatatlan munkásai nagy apparátu-
sukkal máig sem voltak képesek a sejt titkait el-
tüntetni. Az «egyszerű» sejt nagyon bonyolódott szer-
kezetű valami; titokzatosságát a mechanikai magya-
rázat hivei csupán fizikai és vegyi, erők hatásainak 
megfigyelésével nem tudják megérteni; összes élet-
jelenségeit nem hozhatja létre a szervezetben levő 
anyag ereje. Az életelvet, ama titokzatos «ens sui 
generis»-t nem mellőzhetjük elfogulatlanul. Még 
inkább áll ez a megtermékenyült s osztódásra képes 
petesejtre, mellyel szemben még tehetetlenebb a 
merev gépelvi magyarázat. A pete barázdálódásakor 
végbemenő s megfigyelhető mechanikus történés 
egyáltalán nem fejti meg az életfolyamat titkát; ott 
csak azt ismerjük meg részben, hogy mily körülmé-
nyek között s mely módon történnek az élő s fejlődő 
petében a változások, fölismerjük a szereplő fizikai 
és vegyi hatókat, de ugyanakkor a logikus következ-
tetés késztet bennünket arra, hogy a nyilvánuló élet-
jelenségek hordozóját és irányítóját, a láthatatlan, 
mert anyagtól különböző, benső elvet elismerjük. 
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Ennek elfogadására még inkább késztet ben-
nünket annak meggondolása, hogy az osztódásra 
kész petében az összes faji jellegek már bennfog-
laltatnak. Majom petéjéből nem fejlődik ember. Ha 
elfogadjuk is, hogy az átöröklés összes tényezőit ma-
gában zárja már a megtermékenyült pete, azért az 
átöröklés probléma marad. Haeckel, ki az összes 
világtalányokat «megoldotta» Welträtseleben, Na-
türliche Schöpfungs - Geschichtejének legutóbbi ki-
adásában is kénytelen bevallani az átöröklés hypo-
theziseire vonatkozólag, hogy : Alle Ansichten, welche 
darüber aufgestellt und in den folgenden Vererbungs-
theorien erörtert sind, beruhen auf reiner Mut-
massung, und sind — streng genommen — meta-
physische Spekulationen». (1910. 200.) 

A sejt titokzatos természetét tartva szemünk 
előtt, joggal nevezhetjük könnyelműségnek ama spe-
kulációt, mely a rosszul ismert sejtre építi az összes 
fajok családfáját az emberével együtt. 

Az embriónak gasztrula állapotára vonatkozólag 
idézzük az Anthropogenie egy régi kritikusának ma 
is érvényes véleményét. «Wenn Schwämme, Polypen 
u. s. w. ontogenetisch eine Gastrula bilden, geschieht 
es nicht deshalb, weil sie von der Gasträa abstam-
men, sondern weil sie sich nach demselben onto-
genetischen Gesetze entwickeln. Wie wir schon wie-
derholt geltend gemacht haben, ist der Schluss von 
der Ähnlichkeit verschiedener Embryonen auf die 
gleiche Abstammung von ein und demselben Urtiere 
durchaus unberechtigt, da er nur dann statthaben 
könnte, wenn diese Embryoformen identisch wären».1  

A gasztrula elméletre vonatkozólag hasonló kritikát 
írt Brass zoologus. Számos állatfaj egyáltalán nem 
megy át a gasztrea állapoton az egyéni kifejlődése 
folyamán.2 

A csenevészszervek, melyeket Haeckel oly gyak-
ran emleget, szintén keveset bizonyítanak az ember 
állati leszármazása mellett. Csak föltevés az, hogy 
pl. a vakbél és féregnyujtvány csenevész szervek. 
Haeckelnek szüksége volt majomelméletéhez «bizo-
nyítékokra» ; fölhasználta hát azokat a szerveket, 
melyeknek célszerűségét nem látta át, rájuk fogta, 
hogy azok állatoktól örökölt csenevész szervek, így 
a priori bizonyosnak tette föl azt, amit bebizonyítania 
kellett volna. 

Az sem áll, hogy a csenevészszervek a világ-
egyetem disteleologiájának bizonyítékai s mint ilye-
nek: lerontják a célszerűségi isten-érvet. Mintha 
bizony csak az volna célszerű, aminek hasznát az 
ember fölismeri ! Különben is : nagy rend van ott, 
hol a sok célszerű dolog közt mintegy nagyítóval 
kell keresni a rendetlent, vagy célszerűtlent. A cél-
szerűtlennek látszó ily esetben csak kivétel legföl-
jebb, mely erősíti a szabályt. Exceptio firmát regulám. 

1 E. Mandel : Haeckels Anthropogenie kritisch beleuch-
tet. 131. 1. 

2 E. Haeckel als Biologie und die Wahrheit. 1906. 29. 1. 

Vagy talán a gépelvű magyarázat fölöslegessé 
teszi a teleologiát? Dehogy, inkább sokszor segít ben-
nünket jobban megérteni az Osok értelmének vég-
telen bölcseségét. Kitűnő példa erre a Chamaeleon 
színváltozását eszközlő szervek gépies működésének 
megismerése. (Leírása : «Das Tierreich». Berlin, 
1911. — 27. füzet.) Lehetetlen, hogy az anyag önmagá-
ban képes lett volna ily csodálatosan alkalmazkodó 
gépezetet létesíteni, bármily hosszú fejlődési idő alatt. 
Még Plate is elismerte, hogy ahol törvény és célsze-
rűség van, ott törvényhozónak kell lenni. 

Aki ismeri a származástannak jelenlegi állását, 
az könnyen észreveheti rajta a krízis tüneteit, főleg 
lia az ember leszármazását figyeli alaposan. Kohl-
brugge helyesen mutatott rá ama tényre, hogy csak 
addig látszott a származástanban minden szép rend-
ben és összhangban elrendezettnek, míg tudásunk 
csekély volt és még kevesebb földolgozható anyag 
állott rendelkezésünkre. Jelenleg azonban nagy a kava-
rodás, ezernyi kétség kisért a probléma körül. 

Ha a kifejlődést elősegítő tényezők közt Hugo 
de Vries mutatio-theoriája szerint való hirtelen át-
változás lehetőségét sem hagyjuk figyelmen kívül és 
elfogadjuk, hogy a törzsalakokból különböző új typu-
sok keletkeztek hirtelen, akkor alig tudhatjuk, hogy 
melyek az összetartozó, egymásból származott fajok, 
legfeljebb a biztosan meghatározott geologiai fekvés 
adhat ez esetben tájékoztatást. 

A probléma megoldása még nehezebb, ha a lé-
lektan jogos követeléseit ki kell elégíteni. 

Haeckel önmagát ítéli el, midőn ír ja: «Die 
Menschenseele, wie sie in den allermeisten psycho-
logischen Werken dargestellt wird, ist nur die ein-
seitig ausgebildete Seele eines gelehrten Philosophen, 
der zwar sehr viel Bücher kennt, aber nichts von 
Entwickelungsgeschichte weiss und nicht daran 
denkt, dass auch diese seine eigene Seele sich ent-
wickelt hat».1 Sokkal inkább áll ez Haeckelre, ki 
csak a testet ismeri s elfogultságában lélekről tudni 
nem akar. Nem akar materalistának látszani, pedig 
az ő különös panpsychista fölfogása dacára is anvag-
elvi marad, bár hirdeti, hogy: «Überall in der Natur 
ist Geist, und einen Geist ausser der Natur kennen 
wir nicht». Fából vaskarika I 

A részletes cáfolat hosszú fejtegetést igényelne s 
csak külön értekezésben volna érdemes azt megkez-
deni.2 Haeckel előbbi nézetével szemben elég itt 
megemlíteni, hogy a legújabb lélektani megfigyelések 
tarthatatlanná tették a materialisták lelket-tagadó 
bizonyítékait. Kortyleff megírta a tapasztalati lélek-
tan krízisét tárgyaló művét. Wundt legkiválóbb ta-
nítványa, Külpe bonni tanár, kísérletek alapján bi-
zonyította be, hogy a lelki élet nem csupán mecha-
nikai ingerek és érzetek összege. W. Jämes a hartforti 
egyetemen tartott előadást a lélek halhatatlanságáról. 

1 Anthropogenie, 938. 2 Alkalomadtán meg fogom írni. 
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Ezért mondjuk, hogy a származástannak a lélek-
tan jogos követeléseit is ki kell elégítenie. 

Hajós Szaniszló. 

pvházi B u d a p e s t . Visszatekintés lefolyt ezidei katholikus 
. . , nagygyűlésünkre s annak előzményeire. 

II. Az előzményekről, első katholikus nagygyülé-
ónik<*. sünkig, beszámoltunk. Most vessünk egy pillantást a 

lefolyt, mondhatni most már igazán fényesen lezajlott 
tizenegyedik nagygyűlésre. 

Egyházunk egyik monumentális intézménye — a 
liarangozás. Megszentelt harangjaink egyik, még pedig 
főcélja a hívekhez ércnyelven való anyai szólás. «Vivos 
voco». Harangozással hívja az egyház híveit minden tem-
plomi ünneplésre. A nagygyűlés első napjának előestéjén 
főpásztori rendeletre végzett liarangzúgás, a budai oldal-
ról hallgatva, egy világváros arányaihoz mért hangos 
figyelmeztetés volt a főváros katholikus hivei számára, 
hogy mit gondoljanak, mily napra fognak másnap fel-
ébredni. Három napra szabott katholikus nagygyűlé-
sünk, arányaira és hatásaira nézve, valóban immár 
oly óriási méretű intézményévé izmosodott a katholikus 
hitélet megnyilvánulásának, hogy azt emberi arasszal 
megmérni már lehetetlen. Ahol Isten lelke dolgozik az 
emberi lélek erőfeszítéseivel, olt lépten-nyomon már vég-
telenbe nyúló emberfeletti tényekkel is találkozik, aki 
hitre nyilt szemekkel nézi az embereket és az esemé-
nyek folyását. Kérdem, — hogy csak egy kérdést vessek 
fel — melyik halandó volt képes a háromnapos nagy-
gyűlés minden alkotó részében, minden akciójában, 
fizikai jelenléttel, bilocatio nélkül, részt venni, mikor 
azok a nap némely órájában kettesével, sőt hármasával 
voltak egy és ugyanazon időre beosztva és elrendezve? 
Ez, kérem, korán sem kifogás akar lenni a rendezés 
rovására, amely kitűnő volt; hanem csupán örvendetes 
jelzése annak, hogy nagygyűlésünk, a tárgy bőségét 
tekintve, a három napos berendezkedésre nézve körül-
belül elérle a netovábbot. Ugyanez oknál fogva senki 
sem várhat tehát itt mindenre kiterjeszkedő megfigye-
lést és jelentést. 

A nagygyűlés első napjának legelső s legkorábbi 
ünnepi aktusa a Mária-kongregációk együttes szentmise-
hallgatása és szentáldozása volt a hatalmas méretű 
szent István-bazilikában reggel 8 órakor. Mailáth Gusz-
táv Károly erdélyi püspök úr misézett és prédikált. 
Oltár felé fordulva jobb felől a férfi, halfelől a női 
kongregációk tagjai foglallak zászlóik alatt helyet a 
főváros legnagyobb és legszebb templomában. Színültig 
megtelt a nagy istenháza. S ami legmeglepőbb s legör-
vendetesebb haladást jelentő dolog vala, az volt, hogy 
mikor a mise végén a rengeleg orgonahang intonációjára 
a pápai himnusz felhangzott, kitűnt, hogy a férfi han-
gok ereje túlharsogta a női hangok gyengébb megnyilat-
kozását, jeléül annak, hogy a kongregációk munkája 
útján sikerült végre elérnünk a férfias katholikusság-
nak hajnalhasadására.1 

A nagygyűlést megnyitó ünnepélyes istentisztelet a 

1 Nem tehettünk róla, hogy e jelenetnél meg ne támadja lel-
künket az a gondolat, liogy erős parlamenti képviselet nélkül hogyan 
fog az elkereszténvtelenedés fel nem tartóztatott rohama kongre-
gációink gyönyörű zsenge vetése fölött keresztül gázolhatni. 

belvárosi főplébánia templomában folyt le 9 órakor 
kezdődöleg. Zichy Gyula pécsi megyéspüspök úr ponti-
fikált. 

Minthogy mindenre kiterjeszkedő jelentést a nagy-
gyűlésről egy cikkely keretében lehetetlenség adni, azért 
a következőkben három, rengeteg változatos áttekintést 
nyitó szempontból fogjuk tárgyalni a nagygyűlés sokoldalú 
munkájának nagy egészét. Gondos megfigyelés rövid 
úton megállapíthatja nagygyűlésünk tevékenységéről azt, 
hogy ebben a tevékenységben háromfajla működés 
külömbözlethelő meg. Első és a nagygyűlésnek gvakor-
lali tartalmat adó működési kör: a szakosztályok mun-
kája elé kitűzött kör. Második, gyakorlati szempontból 
nem kevésbé jelentős, elméleti szempontból még jelen-
tősebb működési köre nagygyűlésünknek a zárt s kivált 
a nyilt közülések hatásköre. A harmadik hatáskört nagy-
gyűlésünk keretében az Országos Katholikus Szövetség-
ben szövetkezett vagy szövetkezni kívánó egyletek és 
társulatok külön-külön kifejezni szokott működése, 
gyűlése, ünnepélye vagy értekezlete alkotja meg. 

Most lássuk röviden gyors áttekintésben : e hármas 
hatáskörben mit termelt a ini ezidei kalholikus nagy-
gyűlésünk ? 

Kezdjük a Szövetséget alkotó egyesületek külön 
kifejtett működésén, lehetőleg a napirend sorrendjében. 
Már a nagygyűlés előestéje el volt foglalva akcióval. 
Az országos Katholikus Női Tanács tartott előértekez-
lelet s határozott az iránt, hogy őt Andor György praela-
tus-kanonok, miniszteri tanácsos képviselje a nagy-
gyűlés munkájában. Ugyanakkor, más helyen, az Urak 
kongregációinak és kolóniáinak volt zártkörű értekez-
lete Zichy és Felser püspök urak jelenlétében. A kongre-
gációk belső életét és szervezetét vitatták meg. Majd 
társas vacsora következett. 

A nagygyűlés első napján első volt, amely akcióba 
lépett : a Mária kongregáció. 8 órakor volt, a mint már 
jeleztük, a közös istentisztelet és szentáldozás a Szent-
István-bazilikában. Mise után a Szent-István-Társulat 
dísztermében a kongregációk prézesei tartottak értekez-
letet Fetser püspök és Bús J. t. főnök részvevésével. 
Nemsokára következett a szintén kongregációk részé-
ről, a kongregációi iljúság matinéja a régi országház 
üléstermében. Délután egy órakor társasebédre gyűltek 
össze az ifjúsági kongregációk. A női kongreganisták 
délután 3 órakor tartottak értekezletet Glattfelder Gyula 
dr. püspök elnöklésével. Délután VíO-kor volt a Vigadó 
nagytermében az összes Mária-kongregációk díszgyülése. 
7—8000 főre lehet a résztvevők számát tenni. A püspöki 
emelvényen megjelentek Csernoch János dr. érsek, báró 
Hornig Károly dr., Mailáth G. gróf, Bálás Lajos, Zichy 
Gyula, Boromisza Tibor, Batthyány Vilmos gróf püspök 
urak. Hornig báró püspök, Sommsich Béla gr, Wass 
József dr., Krüger Aladár dr. és Csernoch János dr. érsek 
voltak az ünnepi szónokok. Hornig püspök úr gyújtó 
hatású beszédében azt fejtette ki, hogy mi a Mária-
kongregáció? «Mária vezetése Krisztus felé». Ezt a moz-
galmat többé, így fejezte be beszédét, nem lehet elnyomni, 
nem lehet megsemmisíteni. E mozgalom jele annak, 
hogy vagyunk; biztosítéka annak, hogy leszünk s 
kezessége annak, hogy haladni fogunk, mert nem enge-
dünk». Sommsich a katechizmusról, Vass dr. a kalho-
likus öntudat impulzív erejéről, Krüger dr. az ezidei 
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«pápai gyászévről», Csernoch érsek még egyszer és igen 
hatásosan a kongregációk folyton napirenden levő 
zaklatott ügyéről — szólottak. Este V28-kor közös 
vacsora volt. 

Ugyancsak a nagygyűlés első napján délután Vs4 
órakor a Katholikus Patronázs-Egyesületek tartoltak 
rendkívüli közgyűlést, a Kath. Kör fehértermében. Zichy 
János gróf miniszteren kívül a püspöki karból jelen 
voltak Zichy Gyula gróf, Fischer-Colbrie Ágoston dr., 
Váradi L. Árpád dr. megyés püspökök. Elnökölt a sok-
oldalú tevékenységű és fáradhatatlan Giesswein Sándor 
dr. országgyűlési képviselő. Ugyanazon kör más termé-
ben, szintén Giesswein elnöklete alatt 5 órakor volt a 
hitelszövetkezeti értekezlet. 6 órakor a Szent-István-
Társulat nagytermében volt a Keresztény Munkásnők 
gyűlése. Az ünnepi beszédet Giesswein dr. mondotta. 
Szintén 6 órakor volt az Országos Közp. Kath. 
Legényegyesület házában a kath. nagygyűlés résztvevői-
nek tiszteletére ünnepi színielőadás. A püspöki karból 
Fischer-Colbrie és Várady püspök urak jelentek meg. 

Este 8 órakor következett a Vigadó nagytermében 
a nagygyűlés első napjának fényes záróünnepélye a 
«katholikus főiskolai és egyetemi diákok és diáknők», 
a Szent-Imre-Kör, a Szenl-Imre-Kollegiumok és az 
Egyetemi Hallgatónők Szent-Margit körének gazdag 
programmú irodalmi és művészi estclye, amelyen a 
nagygyűlés elnöksége is Mailáth György gróf vezetésével 
megjelent. A püspöki karból jelen voltak : Csernoch 
érsek, Mailàth G. K. gróf, Széchenyi Miklós gróf, Boro-
missza Tibor és Glattfelder Gyula dr. püspök urak. Meg-
lepő volt az apostoli buzgóság és tettrekészség, mellyel 
az erdélyi püspök úr, miután már reggel a nyilvános 
ülésen is az akadályozva volt Zichy Aladár grófot a 
szónoklásban helyettesítette, Windischgrätz Lajos herceg 
helyett az ünnepi beszédet megtartotta. Az ö tettein és 
beszédein átáradó melegség s az a kijelentés, hogy a 
Szent-Margit-Kör alapító tagjai sorába belép, szűnni 
nem akaró lelkesedésre tüzelte a magyar katholicizmus 
jövendő reménységét, a kath. főiskolai, egyetemi ifjú-
ságot. Az ifjúság köréből Kardos Izabella a Sz. M. Kör 
elnöknője, Miklós Ferenc a Sz.-Imre-Kör alelnöke és 
Haasz Aladár dr. a Szent-Imre-Kör tisztb. elnöke beszél-
tek. Ez utóbbi beszéde végén lelkes szavakban emléke-
zett meg arról a férfiúról, aki «Istentől kapott nagy 
munkaerejével legfőbb tényezője volt annak, úgy-
mond, hogy mi ma itt vagyunk. Az összes főiskolai 
ifjúság nevében, az egész magyar közélet színe előtt, az 
őszinte hála pálmaágát teszem le, így szólt, Glattfelder 
Gyula csanádi püspök előtt.» (Vége köv.) 

* 

B u d a p e s t . A Szent-László-Társulat ötvenévi jubi-
leumának ünnepe — a Katholikus Nagygyűlés nagysza-
bású keretein túl külön említést és emlékezést érdemel. 
1861-ben, Magyarország állami újjászületésének derengő 
hajnalán, az egyház és a haza két oszlopos férfia, Lono-
vics József és Károlyi István gróf első elnökök alapí-
tották, vagyis tették azzá, amivé már megszületésekor 
lett : Magyarország keresztény kultúrtörténetében szeré-
nyen bár, de mindenkor áldásosán működő katholikus 
közéleti emeltyűvé. 

A Társulat jelenlegi elnöksége: egyházi részről 
Radnai Farkas dr. besztercebányai püspök elnök és 

Váradi L. Árpád dr. győri püspök alelnök urak, világi 
részről id. Zichy Nándor gróf elnök és Balogh Sándor 
dr. alelnök urak, f. hó 18-án, szombaton, díszközgyű-
lést, árpádházi szent Erzsébet napján pedig reggel hála-
adó istentiszteletet és délután ház- és templomavatás! 
rendeztek az alapítás félszázados évfordulója alkalmá-
ból, amelyeknek lefolyása még egyszer szemeink elé 
idézte s lelkünkben kedvesen felújította a néhány nap 
előtt lefolyt nagygyűlés lelkiépülésben kimondhatatlanul 
gazdag hatásait. 

A jubiláris díszközgyűlés a Központi Katholikus 
Kör fehértermében élénk érdeklődés mellett folyt le, 
amint már jeleztük, szombaton, f. hó 18-án, este 6 
órakor. A jelen volt diszes hallgatóság két főpapi ünnepi 
beszéd magasztos tanulságaiban és szónoki szépségeiben 
volt szerencsés gyönyörködhetni. Radnai dr. püspök-
elnök úr azokat az időviszonyokat és okokat mutatta 
be mindenekelőtt, melyek a Szent-László-Tál sulat esz-
méjét szülték. Az 1848-ban «elkésett» katholikus ügy az 
1861-iki országgyűlés megnyitásával egyre sűrűbben 
vehette észre a figyelmeztetéseket, hogy — védelemre 
mindig készen kell állnia. «Ezen védelem szükséges 
voltának érzete, mondá szónok, hozta létre az eddig jó 
és olcsó könyvek kiadásával foglalkozott Szent-Islván-
Társulal mellett a Szent-László-Társulatot ; melynek ala-
pításához nem fűződött — aminthogy a krisztusi vallás-
rendszer szellemében nem is fűződhetett — valamelyes 
támadás, jog- és tulajdonfosztás, békezavarás szándéka; 
hanem igenis fűződött a katholikus egyház intézményé-
nek, tan- és hitrendszerének igaza és tulajdonainak s 
ezekkel kapcsolatos érdekeinek védelme, támogatása, 
biztosítása, fejlesztése; mindig nyíltan az egyház cs köz 
javára irányítva». E bevezetés után a főpapi ünnepi 
beszéd győzelmes ékesszólással kimutatta azt, hogy a 
Szent-László-Társulat eszméje «alapjában és elsősorban 
a katholikus egyház minden időkre kiterjedő figyelmes 
jótékonyságának egyik megnyilatkozása», amelyre ha 
valaha, napjainkban van nagy szükség, amidőn a keresz-
ténység krisztusi «szeresd felebarátodat, mint tenmaga-
dat» helyébe a «tudomány» evangeliuma gyanánt azt 
állítják szembe, hogy «szeresd önmagadat» ; amidőn 
«mindennemű kötelességeink még intenzivebb (még 
önzetlenebb), még bensőségesebb s kiterjeszkedőbb ter-
jedése által lehet csak sikeresen védekeznünk». A beszéd 
perorációja hálás ima volt a Krisztusban megtestesült 
isteni szeretet előtt, hálás kegyelet kifejezése a fenséges 
szándékú alapítók iránt, hálás megemlékezés az aggas-
tyánkorig munkás két világi vezérférfiú, a világi elnök és 
alelnök érdemeiről. 

A Szent-László-Társulat történetére való visszapil-
lantás magasztos feladata Győr lelkes főpásztorának, 
kit a püspöki méltóság a társulat egyházi alelnöki tisz-
tében talált, volt fenntartva. Ő méltósága, ismeretes 
ékesszólásával, azokat a «vezéreszméket» domborította 
ki, melyek a Szent-László-Társulat működését Lonovics 
érsek, 1866. óta Peitler, 1877. óla Schlauch, azután Stei-
ner, Szmrecsányi, elhunyt püspök-elnökök hatása alatt, 
irányították és jelenleg irányítják. Keletre szakadt ver-
és hitrokonaink gondozása, az egyetemes és a hazai 
egyház ügyeinek istápolása. Ez volt az eredeti pro-
gramúi. Ettől a hárompontú programmtól a Szent-László-
Társulat soha el nem tért. A jelenlegi egyházi elnökség 
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hatása alatt a lársulat hagyományos három pontjához 
egy negyedik járult: «az Óceánon túlra szakadt magyar-
ságnak, a kivándorlóknak gondozása». A jelen jubiláris 
esztendő emlékét pedig azzal vélte a magasztos gondol-
kozású elnökség megörökíteni, hogy egy katholikus 
munkásháznak, a «Szent-László-ház»-nak s ebben a 
házban egy új intézménynek, az angyalföldi kath. mun-
kás családok lelki üdvére szolgáló «szükségtemplom »-
nak alapköveit tette le és szentelte be.1 A második főpapi 
ünnepi beszédnek perorációja buzdítás volt a Szent-
László-Társulat eddiginél lelkesebb támogatására.2 

A közgyűlés vége a társulati választmány megvá-
lasztásának volt szentelve. 

A jubiláris hálaadó istentiszteleten, a belvárosi 
szentlerenciek templomában, Radnai Farkas dr. püspök 
elnök úr pontifikált s Buttykay Antal házfőnök mondott 
hatásos szentbeszédet szent Erzsébet napján szent Erzsé-
betről s a keresztény caritasról. — y —la. 

T á j k é p e k • XVI. Rajzolja: Mester. 
ilivő lelkek és modern szivek. Nagyobb 

szerepe van a szívnek az életben, mint az észnek. 
A szeretet hatalma erősebb, mint az értelemé. 'Iszen 
a mi korunkban az ész fényeskedése csodákat művel. 
És mégsem boldogulunk. Mert a szivek üresek vagy 
romboló vágyakkal vannak megtelve. Még társa-
dalmi akcióinkból, szociális tevékenységünkből is 
mily sokszor hiányzik a szív melegsége. Őszintesége 
és termékenyítő melege. 

Észnek és szívnek harmóniában kell lennie. 
Ez a lélek egyensúlya. Ha ezt az egyensúlyt meg-
bontják, beáll a lelkek nagy, szomorú diszharmó-
niája. 

A modern emberek szivét megvizsgálva, szinte 
döbbenéssel vesszük észre, hogy ott azokban a 
szivekben nyugtalanság, sőt zűrzavar, lázas elégedet-
lenség lakik. 

Azt mondják sokan, hogy ez a jelenség nem 
más, mint idegesség. A mi modern társadalmunk 
idegbeteg. Vájjon az idegbetegség egyáltalán önálló, 
külön betegség-e? Testi vagy lelki jelenség? Avagy 
mindakettő? 

Sokan azt is vallják, hogy a modern ideges-
séget a kultura lázának lehet nevezni. Kultur-
csömör az. 

Rousseau állította föl a tételt, hogy a műveltség 
romlottabbá teszi a társadalmat. Azt mondja egy 
kedélyes másik francia iró erre a beszédre, hogy a 
legtetszetősebb, legveszedelmesebb szoflzmákat az 
ördög tudja kitalálni. Hát ilyen tetszetős, megveszte-

1 A Sz. L. T. e jubiláris ünnepélyével párhuzamban folyt le a 
fővárosnak ugyanabban a részében, a karmelita atyák hatása köré-
ben, a «Budapest-Angyalföldi Keresztény Munkásegylet« házának 
felavatása, melyet Várady L. Árpád püspök úr végzett. 

2 Ami nagyon meg van könnyíti e azzal, hogy az évi tagdíj 
csak 2 korona, az alapító díj pedig csak 50 korona, egyszerűen 
Robicsek Ferenc dr. pénztáros úrhoz beküldve. A társulat évi 23 ezer 
koronányi jövedelmét igazán annak 10-szeresére lehetne és kellene 
emelni. 

gető szofizma a Rousseau tétele is. Mert ha ő azt 
a műveltséget, azt a kultúrát érti, amit az ő egyéni-
sége és romboló, boldogtalanító müvei képviselnek : 
akkor bizony ez a műveltség kárára, veszedelmére 
van a társadalomnak. 'Iszen Rousseau épen az em-
beri ész és szívnek harmóniáját tépdelle. Az igazi 
műveltség gyökereit bontogatta, vagdalta. Az ő egész 
élete, rendszere zűrzavar. Diszharmónia. 

A modern szivek is ezen az úton tartanak. Azért 
ül a lelkeken köd. Azért kavarodott föl az egységes, 
harmonikus világfölfogás. Azért van annyi testi és 
lelki beteg. Azért vannak megrázó áldozatai az ideges-
ségnek. Azért telnek meg az őrültek házai és a sza-
natóriumok. 

Sőt egy másik jelenséggel is találkozunk. Türel-
metlenséggel, durvasággal, szuverén gőggel minden 
iránt, amiből a tisztább életfölfogások, a nemesebb 
érzések, a tekintélynek tisztelete, a nemzet múltjának 
megbecsülése táplálkozik. Azért bántja a modern 
ideget, szivet az ideálisabb világnézet, a hivő emel-
kedett tisztán való látása és lelkének harmóniája. 
Azért nem tűri a kívüle levő elveket és azért akar 
szakítani mindennel, ami régi, ami szent, ami ál-
landó. 

Ime például nem is oly régen az «Esti Levelek» 
(Pesti Hirlap) írójához fordul egy modern szív és 
kétségbeesve kérdezi : nem lehetne-e beszüntetni a 
keresztény templomok tornyaiban — a harangozást ? 

Szegény, vergődő modern szív! Huszadik század-
beli modern szív ! Azt hiszi, hogy a maga becses 
idegeit a harangok harangozták tönkre. Pedig dehogy 
is a harangok! Más okokban keresse az ő nyug-
talan idegességét. Az élet diszharmóniáját, melynek 
hatása alatt még a — tornyokba is beleköt. 

* 

Oh, a harangszó az egészséges idegzetű embert 
nem bántja. A harangban van valami csodás elem, 
ami más élettelen tárgyban nincs. Azok, mintha 
élnének. A hangjuk csaknem emberi hang. Azért 
mondja Pázmány, hogy a harang a hit legérthe-
tőbb szónoka. A harmonikus lelkek édes zenéje. 
A zúgó harangszó szinte magával ragad. Csak meg 
kell érteni. 'Iszen ők csodásan hajlanak az emberi 
érzésekhez. Miként az emberek, érzik a jó és bal-
sorsot, ünnepeik diadalait; siratják a bánatot, jelzik 
a veszedelmet, úgy tudják ők is kifejezni, érezni az 
emberi szív érzéseit. 

A modern lelkek, akik azzal altatják magukat, 
hogy mindent tudnak és semmit sem hisznek, nem 
értik a harang szavát. És nem nyugtatná meg őket 
a harangok elnémítása sem. A beteg szivek vágyó-
dásának nincsenek határai. IIa az «Esti Levél» Író-
jának hatalma lenne arra, hogy azokat a harangokat 
elnémittassa : mit sem érne vele. A másik «Esti 
Levél»-ben már arról a kívánságról kellene írnia, 
hogy vájjon nem lehetne-e tenni valamit a menny-
dörgés, villámlás, földrengés és zivatarok ellen. 
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Nohát ' iszen.. . ezekkel szemben még a XX. század 
is — tehetetlen. 

* 

Mily más a hivő lélek képe! 
A napokban például megkondulnak kora virra-

dóra a kath. templomok harangjai. A szép, a kedves 
Rorátékra, hajnali misékre hivják a hiveket. 

A mi népünknek alig van kedvesebb isten-
tisztelete ezeknél a hajnali miséknél. Alkalmas idő-
pontra esik. Virradóra; mindenki könnyeben juthat 
el a templomba. Csendes még a világ. A templom-
ban sem igen ismerik meg egymást az emberek. 
A lelkét, imádságos szivét viheti tehát mindenki az 
Isten házába. És nem a ruháját. A hiúságát. És 
látunk is ott a hajnali miséken buzgó, imádkozó, 
elmélyedő lelkeket. 

Mily szépen jelzik is ezek a hajnali misék az 
emberiség sorsát. Sóhajtását, epekedését a világos-
ság után. 

. . .Sötét van még, mikor a harang belezúg az 
ébredni készülő éjbe. A hivek úgyszólván tapoga-
tózva jutnak a templomba. Ott éneklésbe, imád-
kozásba vegyítik sóhajaikat, vágyakozásukat. Mire 
kijönnek az Isten házából, meghasadt a hajnal. Az 
égalja fényszövetektől piroslik. Bontakozik a vilá-
gosság. A nap. Épen úgy, mint négyezer évi sötétség, 
tapogatódzás, céltalan barangolás után a megváltás 
napja kezd fényleni. A világosság gyúl ki Betle-
hemben. 

A modern szivek nagy sokasága is idegesen, 
gyötrő kételyek közt jár, bolyong a kultura útjain. 
De érzik, hogy a kultura egymagában nem elegendő 
szivük hasadékainak, vágyaik betöltésének munká-
jában. Néznek, de nem látnak. Mert a hit szemeit 
behunyják. A tudomány, a művészet, a műveltség 
pedig nem rendelkezik sem szárnyakkal, sem erővel, 
hogy magasabbra vigye a lelkeket. Épen a legkriti-
kusabb ponton hagyják cserben rajongóikat. 

Valóban, nagy oka van a mi társadalmunknak 
is, benne a modern pogányságnak, hogy fölsóhajtson, 
szinte fölzokogjon: 

— Borate! Harmatozzatok égi magasok! 
* 

Van valami nagyszerű az Egyház szertartásaiban, 
írja Eötvös József báró. Ami fölemel. Szívhez szól. 
Ami boldogít. Ami hitünknek képeit, misztériumait 
olyan természetessé, érthetővé teszi. 

— Én nem tartozom a hit országába, mondja 
egy vergődő modern író. Én a bölcseletnek, az észnek 
híve vagyok. De ha vissza kellene térnem a hit 
országába, nem oda mennék abba a templomba, 
mely ridegségével meredtté, sivárrá teszi lelkemet. 
Az oltárhoz borulnék. A fölemelő szertartásokban 
lelnék vigasztalást. 

Hát még ellenségünk sem tagadhatja bizony, hogy 
a mi szertartásaink a lélek mély végeiből fakadnak 
és a szív érzéseihez szólanak. 

Nem csodálkozom rajta, ha az a protestáns 
gyülekezet kényszeríteni akarta pásztorát, hogy haj-
nali templomozást tartson. Ha az a pásztor indít-
ványt is tett, ilyen istenitiszteletek behozására. 
Nem csodálkozom rajta, ha hitetlen, vagy legalább 
közönyös lelkekre is csodás, lebilincselő hatással 
vannak. 

Ám épen ezek a jelenségek figyelmeztetnek 
minket arra, hogy gyermekeinket, az ifjúságot egy-
házi szertartásainknak benső megértésére vezessük. 
Történeti és hitbeli megértésére és teljes átérzésére. 

Szeretném, ha ez a megértés, átérzés, még álta-
lánosabb lenne. Mélyedne és izmosodnék. Sok-sok 
katholikus ember nem tud számot adni a mi szép 
szertartásainknak jelentőségéről és tartalmáról. Zavar-
ban vannak, ha más vallásúak kérdést intéznek 
hozzájuk ez irányban. 

Miért ne választhatná például a fölolvasó, a 
szabad-előadó, tárgyául a mi gyönyörű szertartásaink 
ismertetését ? 

Föltételezzük, hogy azt úgyis mindenki ismeri. 
Tévedésben vagyunk. Vagy hogy ez a tárgy nem 
kelt érdeket. Csak talpraesett, érdekesen fölépített 
előadás legyen az. Csak nyúljunk be a keresztény 
ősök századaiba és tudjunk róluk úgy beszélni, hogy 
azokban gyönyörűséget, hitbeli jó érzést találjanak 
a hallgatók. És különösen kapcsoljuk össze az élet-
tel. Hiszen a hitélet maga is benső összefüggésben 
van a társadalmi élettel. 

A social ismus. Irta Földes Béla. Ára 10 K. J roda -
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 2 kötet. 1910. . 

Érdekes két kötet 800 oldalnyi terjedelemben. t o m ' 
Maga a théma, a szocializmus, milliókat foglalkoztatott 
és foglalkoztat. Behatolni mélyébe, Ariadné fonalával 
bejárni labirinthusát, igazán izgató dolog. 

A magyar tudományegyetem egyik szellemi kapa-
citása, a társadalomgazdaságtan tanára, a kezeügyében 
fekvő kérdést üstökénél ragadta meg. Nagy áttekintés-
sel a Magyar Tudományos Akadémia felszólítására 
megírta a szocializmus történetét. Nem vágott új utat, 
nem taposott új nyomokat. Nagy anyagot hordott össze. 
Csoportosította korok, vezető szellemek, irányok sze-
rint. Előadói képességével színesen, változatosan, sok-
szor aprólékosan adja le mondanivalóját. Frappáns szó-
játékaiban, élceiben elgyönyörködik az ember. 

Egy fontos megjegyzésem mégis van. A keresztény-
séget, főleg a katholicizmust kissé furcsán kezeli. 
A racionalisták elméletei, a reformáció magasztalóinak 
frázisszerü hangos kijelentései azok az ütköző pontok, 
melyek hellyel-közzel Földes munkájában föltalálhatók. 
Vegyünk szemügyre néhányat. I. k. 4. oldalán a gazda-
sági fátumban való hitet a vallásnak tudja be, még 
pedig a keresztény vallásnak, hisz ugyanazon kikezdés-
ben a «Miatyánk»-ból idéz. Jézusban (44. old.) esse-
nust Iát. Az essenizmus bátorította fel a vallás refor-
málására. Kívánatos volna, hogy ha a tudós tanár bibli-
cumot is olvasna, mielőtt holmi harmadrendű Kleinok, 
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Hilgenfeldek után indulna. Avval az erővel, kath. auk-
torok után dolgozva, az ellenkezőjét is írhatta volna, ha 
mindjárt nem is lett volna egyesek szemében annyira 
új, mint az essenizmussal való előhozakodás. Ép oly 
téves azon állítása, hogy Jézus a mennyországot csak 
szegényeknek ígéri (45. old.) Egy kis szentirásmagyará-
zat és meg van oldva a kérdés. A szentatyákkal röviden 
bánik. De el is bánik velők. Elhiteti olvasóival, hogy 
azok kommunisták voltak. Persze a patrológia mást 
bizonyít itt is. 

A reformációnak tömjénez, a pápaságról, a katho-
licizmus nagy feladatairól hallgat. Pl. «a reformatio 
visszavezette a kereszténységet forrásához» (52. old. I. k.). 
U. o. «Megmutatta az igazi Jézust». Azt hiszi, hogy 
Luther találta fel az Isten előtti egyenlőséget. Hol volt 
még akkor a kedves reformátor, amikor a kath. egyház 
már hirdette. 

Saint Simont mint a socializmus megalkotóját 
mutatja be. Helyes. Kifejti, hogy ő, miként hivei, köve-
tői Lereux, Bazard vallási eszmékkel dolgoznak. Four-
rier hasonlóképen. Proudhon egyike azoknak, kik a 
vallást félre téve, a kommunizmust, annak jogosultságát 
prédikálják, mottójuk : «minden tulajdon rablás», «la 
propriété est vole». 

Marxnak, Lassalenak oldalakat szentel. Szétszedi 
tételeiket. A gazdasági monizmus, a történeti materializ-
mus, a tőke, a munka stb. megvitatást nyer. Rávilágít 
Feuerbach hatására, melyet Marxra gyakorolt s a mate-
rializmusba sülyesztett. A socializmus átalakulását, 
a marxizmus szelidülését, viszont a syndikalizmus, az 
anarchizmus forradalmároskodását is látjuk. Nem lehet 
szó nélkül hagyni II. kötetben vallott nézeteit a «társa-
dalmi vallás»-ról, mely nem más, mint kulturprodukció, 
a fejlődésnek egyik terméke. Hogy a szocialisták hogyan 
bánnak a vallással, tessék a hangadók förtelmes iratait 
elolvasni, agitációikat meghallgatni. 

Földes erősen bizik a szocializmus jövőjében. Szim-
pathiáját nem is tagadja meg tőle. Mi sem, de hozzá-
tesszük, attól a szocializmustól, amely a közjó és nem 
egy párt vagy társadalmi osztály uralmáért küzd. A fej-
lődés hoz sok jót, de sok rosszat is. Az emberiség még 
sok megpróbáltatáson fog keresztül menni, míg eszmé-
nyibb állapothoz jut, de sohasem fogja megvalósítani 
azt a szocializmust, melyet Földes egyéni versenygazda-
ságot kizáró alaknak definiál, mert ezt a formát kizárja 
a való élet természetes folyamata, amely elsősorban a tár-
sadalom alakítója. Egy képzeleti formával szimpatizálni 
Marx szerint is ideológia. Csepela Lajos dr. 

* 

Dr. Georg Anton Weber: Til R i emenschne ide r . 
Sein Leben und Wirken. Mit 70 Abbildungen. Dritte 
sehr verbesserte und vermehrte Auflage. Regensburg, 
1911. VI. 286. Druck und Verlag von J. Habbel. 

Ha már Wieland azt állítja a maga korában, hogy 
minden íróembernek erkölcsi kötelessége a feledés ho-
mályába tűnt nagyságok emlékét időről-időre föleleve-
níteni és róluk írva, alkotásaikat a mai kor gyermekei-
nek bemutatni, úgy még jobban illik ez a kívánság 
napjainkra, amikor az újdonságok aktualitásuknál fogva 
amúgy is rohamosan kergetik egymást. Monográfiákban, 
életrajzokban, úgy a művészet, valamint a különféle 
irodalomtörténeti művekben nem szenvedünk hiányt s 

ezen termékeknek meg is van az erkölcsi hasznuk. Ha 
azonban az ilyen művek nem a megszokott sablonok 
között mozogva, eddig ismeretlen adatokat is szolgál-
tatnak s ezzel más csapásokra is terelik a szakkidatás 
irányát, úgy az ilyen müveknek megjelente határozott 
nyereség, melyet örömmel üdvözölnek a szakférfiak. 

Egy ilyen, eddig ismeretlen adatok valóságos tár-
háza a jelen mû is. 

Első kiadása 1884-ben látott napvilágot, akkor még 
igen kis terjedelemben és sok tévedéssel, melyeket azon-
ban szorgos utánjárással sikerült kijavítani. Rövid két 
és fél év alatt az első kiadás leljesen elfogyott és így 
egy új kiadás vált szükségessé. Engedve a közóhajnak, 
amely müvének megjelente után megnyilatkozott a szak-
körökben, egy ujabb kiadást bocsát ki a szerző 1887-ben. 
A második, javított kiadás is csakhamar elfogyott. Az-
után tanári elfoglaltsága és egyéb irodalmi tevékenysége 
miatt busz évig váratott magára a harmadik bővített és 
sok helyen javított harmadik kiadás. 

«Meister Dill»-nek nevezték művészünket korlársai 
négy századdal ezelőtt és ünnepelték épúgy művészetét, 
mint jeles képzettségét és más tulajdonait. Alkotásait és 
emlékeinek jó részét az idők fo gataga majdnem lelje-
sen elsöpörte s csak a véletlennek köszönhető, hogy a 
művészettörténelemben elfoglalja az őt megillető jogos 
helyét. 

Érdekesség szempontjából közlöm, hogyan fedez-
ték föl újból Riemenschneider-t, a művészettörténelem 
számára. 

Würzburg város tanácsa 1880-ban elrendeli az utak 
és utcák rendezését és gyökeres javítását. E munkálatok 
alkalmával egy sírkőre akadtak, amely féldomborműben 
egy életnagyságú, idősebb, de azért még elég erőteljes 
férfiút ábrázolt, bokáig érő köpenyben és bő ujakban. 
Az egész {ruhadarab művészies, bő redőzésben csüng 
alá. A kezek imára kulcsolva, rózsafűzérrel vannak áb-
rázolva. A szakálltalan arcot és formás fejet dús hajzat 
köríti, a fején barett látható. Az arc fenséges komolysá-
got és áhítatot árul el. A sírkövön pedig a következő 
fölirat olvasható : 

Anno dm MCCCCCXXXI am abent Kiliani starb 
der ersam und kunstreich Tilman Riemenschneider 
Bildhauer burger zu würczburg dem got gnedig sey 
Amen. 

Szerzőnk, aki abban az időben az ottani gimná-
zium tanára volt, kutatni kezdett Riemenschneider em-
lékei után, amelyek a századok folyamán oly annyira 
tönkrementek, hogy neve is már-már a teljes feledésbe 
ment. Ezen kutatások eredményekép jelent meg a fön-
tebb említett első kiadás. Alig hogy ezen mű a könyv-
piacon megjelent, egész serege az érdeklődőknek kezdett 
Riemenschneider személyével és művészetével foglal-
kozni. Webernek panaszos szavai is meghallgatást nyer-
tek, hogy Würzburg jeles pogármesterének emlékét 
semmiféle maradandó alkotás sem hirdeti. Ezt jóvá-
teendö, 1894-ben egy díszes közkutat létesítettek az ő 
emlékezetére. Alkotásait pedig, amelyeket megmenthet-
tek, egy az ő nevéről elnevezett múzeumban gyűjti 
1880. óta össze Würzburg közönsége — ez utóbbit is 
Weber drnak, jelenleg regensburgi főiskolai tanárnak 
köszönhetjük. 

Harmincéves irodalmi tevékenységének megvolt a 
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haszna; amennyit a meglevő okmányokból és a még 
fönnmaradt alkotásokból összeszedhetett, elénk tárja a 
szerző, szigorúan latolgatva azoknak valódiságát és 
műbecsét, ezek révén pedig Til Riemenschneider mű-
vészi kvalitását igyekszik kidomborítani. 

Úgy a művészetben, valamint szűkebb hazájában 
jelentős szerepet játszott Til mester; mivel ez művésze-
tével is nagyon összeforrt, ismertetem e helyen élettör-
ténetét is nagy vonásokban. 

Aegidius Riemenschneider,1 Hannover tartomány 
Osterode nevű városkájában született. Születésének évét 
és idejét, mindezideig nem sikerült kikutatni. Würz-
burg város közgyűlési jegyzökönyveiből azonban meg-
állapítható a festő céhbe (Szent Lukács testvériesülés) 
lépésének éve. Ott ez a következőkép hangzik : «Lorentz 
Miller von Landsberg, Tylmann Rymenschneider von 
Osterode . . . malerknecht, haben Heinrich Pfeyffelmann 
und Jorgen Sippann, Burgermeister der hantwerkslewte 
pllicht mit treuen an eydestat globt am Sonntag vigilia 
conceptionis Mariae XXXIII;» ez utóbbi időpont pedig 
1483. december 7-ikének felel meg. 

Hogy szobrász voltának dacára mégis a festők céh-
jébe vétetett föl, azért történt, mert a würzburgi szob-
rászok nem bírtak abban az időben külön céhhel. Ezt 
különben hazánk több városának céhtörténetei is iga-
zolják. Az ifjú művészt több mint valószínű rokoni kö-
telék is fűzte e városhoz, mert a würzburgi tanácsülési 
(liber ad causas) jegyzőkönyvek egy Niklas Riemen-
schneider vicariusról is tesznek említést, aki pedig a 
káptalanhoz tartozott. 

Mesterünk 1485-ben frigyet köt egy Schmidt Anna 
nevű aranymíves özveggyel és ekkor már mint «inester» 
szerepel az említett tanácskönyvekben. Az özvegynek 
első urától három fiú és egy Gertrud nevű leánya szár-
mazott. Ez a házasság azonban meglehetős rövid ideig 
tartott, mert 1504-ben elhalálozván a hitves, másodszor 
is megnősül. Jorg nevű mostohafiát adoptáltatta, aki az 
apja mesterségét ki is tanulta. Ezen Györgyről többet 
jegyeznek föl a céhkönyvek; a többek közt 1534-ben, 
mint céhmestert említik, aki igen magas kort ért el. Az 
egyik céhkönyv pláne ezt írja róla, célozva hosszúéletűsé-
gére : «Er will nit sterben, will uns alle zum grab tragen». 
0 tőle való különben édesapjának síremléke is. 

Riemenschneider, amint ezt hiteles följegyzések is 
igazolják, nemcsak a művészetben, hanem korának társa-
dalmi mozgalmaiban is sűrűn vett részt. Ezért Wiirz-
bu rg városa őt 1504-ben a tanácsba is beválasztja és 
mint tanácsos évek hosszú során át bizalmi állásokat 
tölt be, míg végre, 1521. november 12-én polgármesterré 
választják meg. 

Minden törekvése és igyekezete a művészet és a köz-
jólét emelése körül forgott. Ezen nemes törekvések eredmé-
nyeit azonban nemsokára rombadönlölte azon ádáz harc, 

i A művésznek tulajdonképeni előneve Tillmann, röviden Till 
vagy Dyl (Dili), a legkülönfélébb vitákra adott okot. Ludewig, a : 
«Geschichtschreiber von dem Bischoffthum Wirtzburg». Frankfurt 
1713 cimü mü szerzője pláne «Dal Alpino Scbneider»-t olvas Dill-
mann Riemenschneider helyett és ennek következtében az egész 
XIX. században. «Dalus Alpinus» néven ismertek művészünket. 
Weber pedig kimutatja, hogy a latin Aegidiusból keletkezett a német 
Dili név. Gidi és Gilg, Gilge és Ilge szóból keletkezett Sant Ilge, mely 
utóbbinak egyesítéséből keletkezett a német Til és pedig úgy, hogy 
az St és a második szó két betűjét egyszerűen elhagyták. 

amely egész Frankhont gyökerestől fölforgatta. A német 
parasztháború szörnyű pusztításait, mivel a tárgyon kí-
vül esnek, nem tartom szükségesnek itt külön kiemelni. 
Már jóval ezen események kitörése előtt lemondott hi-
vataláról, de mint városi tanácsos azért részt vett a 
közügyek vezetésében. Ez volt épen veszte, belekevere-
dett ő is, mint sok más ártatlan, e mozgalmakba. Ber-
metter János, egy züllött zenész, izgató beszédekkel és 
intrikákkal félrevezette Würzburg város volt polgár-
mesterét és a már amúgy is fölizgatott város lakosait is. 
Bermetter ugyanis azt a hírt terjesztette, hogy a püspök 
titkon katonaságot és tüzérséget csempészett a városba 
és Riemenschneider elég meggondolatlanul hitelt adva 
e pletykának, maga is terjesztette azt, ezzel pedig a la-
kosságot a végsőkig ingerelte. 

Mikor ugyanis Würzburg akkori püspöke, thurin-
giai Konrád, fölszólítást intézett a városi tanácshoz azon 
célból, hogy a lakosság egy része fölfegyverkezve a lá-
zadó pórok megfékezésére harcba induljon, kereken le-
szavazták a város urai e kérelmet, ezen szavazók közt 
pedig Biemenschneider is volt. A városi tanács e vég-
zésének kézhezvétele után, a püspök titokban menekülni 
volt kénytelen, mert eljárásukban a bizalom és tiszte-
let megsértését, saját személyi biztonságának pedig ve-
szélyeztetését látta. Az események további szomorú fejle-
ménye ismeretes. A parasztságnak harci vágya majd a 
rablásban, majd pedig a fosztogatásban, rombolásban 
és gyilkolásban merült ki. Nem mulasztották el Würz-
burg teljes kifosztását sem és így meggondolatlan-
ságukért súlyosan lakolt az egész félrevezetett város. 

1525. június 8-án negyven előkelő würzburgi pol-
gárt, köztük Biemenschneidert is, letartóztattak. Az 
utóbbit azonban előbb, a püspök tanácsára, a város 
képviselőtestületéből kitaszitottak és Marienberg várába 
zárták. Több mint két hónapon keresztül volt Til mes-
ter a börtönben, amely idő alatt többször állították bí-
rái elé és ilyenkor a kínvallatástól sem volt ment. 
Wiirzburg város volt polgármestere ezek után elég sze-
rencsésnek mondhatta magát, hogy komolyabb követ-
kezmények terhe nélkül menekülhetett kínos helyzeté-
ből. Magától értetődő, hogy ezek után az ünnepelt mes-
ter és polgártárs sokat vesztett tekintélyéből, ügy annyira, 
hogy ezen ballépésének következményeit még további 
művészi pályafutásán is észlelhetjük. 

Biemenschneider 1531. július 7-én halt meg közel 
70 éves korban. Ez volna rövid életrajza nagy vonások-
ban előadva. Lássuk ezek után müveit. 

Az ő korában a gothika már hanyatlásnak indult; 
beleszorítva a formák és a megcsontosodott tradíciók 
keretébe úgy annyira, hogy később a szabadabb kon-
cepciókat és az alkotó művészek l'antaziáját teljesen 
megbénította. Ezért megmaradva kimért merevségében, 
végül lekerülve a művészetek magaslatáról, a kézműves-
ség kátyújába sülyedt. Amíg ez a lassú haldoklás tart, 
addig a verőfényes Italia ege alatt egy új, tetszetős, 
szabadabb formaérzék születik meg, amely később egé-
szen átalakítja a képzőművészetet. Egy jó hosszú szá-
zadnak kellett elmúlnia, míg ezen irányzat utat törve 
magának s a közvélemény jégpáncélját áttörve, Német-
ország határait elérhette. Hiszen lassú terjeszkedését az 
oly sokat hangoztatott s «áldásthozó»-nak mondott hit-
újítás nyomában támadt belviszályok akadályozták meg. 
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Riemenschneider művészi alkotásainak objektiv 
birálata alkalmával jól szemügyre kell vennünk ama 
kor eseményeit is, mert ezek olyannyira összeforrtak 
művészünk életével, hogy ezeknek mellőzése által csak 
tévedésbe esnénk. 

Igen termékeny művész volt, erről különben fényes 
tanúbizonyságot tesznek alkotásai ; melyek közül 15 
nagy templomi oltár; 10 imponzás síremlék; 9 külön-
féle templomi fölszerelés, mint szószék, szentségházacska, 
tympanon stb. ; 66 szoborcsoportozat ; 69 különböző 
szobrocska és 4 drb világias tendenciájú szoboralkolást 
sikerült a szerzőnek fölkutatni. 

Az említett alkotások közül különösen figyelmet 
érdemelnek Scherenbergi Rudolf (f 1459. április 29-én) 
és Bibra Lőrinc (+ 1519. február 6-án) Würzburg egy-
kori püspökeinek síremlékei az ottani székesegyházban. 

Zsenialitásáról és éles megfigyelötehetségéről méltó 
tanúbizonyságot tesz úgy a kidolgozás, valamint tech-
nikája révén a Würzburg melletti Rimpar városka 
templomában levő : «gestreng und vest her Eberliart 
von Grumbach, Ritter zu Rimpar» síremléke, amelyet 
1487-ben készített. Az egész alak teljes hadi fölszerelés-
ben van megörökítve, épen csak a sisakrostély felső 
része van föltolva. 

Alsó-Frankóniában meglehetős nagy számmal elő-
forduló szobormüvei közül említést érdemel még aWürz-
burg melletti Maidbrunn-i volt kolostori templomban 
levő Krisztus siratását ábrázoló szoborcsoportozat. 
A tisztán egyházias jellegű alkotások közül ezt tarthat-
juk a legjobban sikerültnek. 

1490-ben megbízatást kap Riemenschneider : «durch 
Burgermeister mit andern des Rats und Bawenmeyster 
der pfarrkirchen zu Munerstadt», egy diszes főoltár épí-
tésére. E megbízólevél szerint, a legapróbb részletekig 
van körülírva, hogyan és mikép építse azt a mester. 
Úgy irodalom, valamint művészettörténetileg e levél és 
a hozzátartozó számlák és egyéb iratok nagy értéket 
képviselnek, mert ezek révén bepillantást nyerünk azon 
kor művészeti mozgalmaiba is. A föntemlített oltárt el 
is készítette Riemenschneider, de az idő vasfoga jócs-
kán megviselte ezen alkotást, oly annyira, hogy a mult 
század ötvenes éveiben történt renoválása alkalmával, 
már csak töredékeit tudták a mesterműnek megmenteni. 

Huszonnégy terjedelmes fejezeten keresztül tárgyalja 
a szerző Riemenschneider életét és alkotásait. Mivel 
ezeknek tüzetes ismertetése szakfolyóiratokba való, azért 
csak a legjelentősebbeket soroltam föl e helyen. Az alig 
ismert szorgalmas Til-nek emlékét a szerző méltó mó-
don örökítette meg és jelenlegi müvéből ismételten be-
igazolást nyert azon régi igazság, hogy abban a sokat 
ócsárolt, nevetség és gúny tárgyává tett középkorban 
voltak férfiak, akik igen szépen össze tudták egyeztetni 
köznapi életüket a vallásossággal és akikre mindenkor 
büszkén tekinthet a «modern» epitetonnal fölcicomázott 
XX-ik századbeli földi halandó. Stöhr Géza. 

A debreceni egyetem és a reformátusok-
(Egy cikk a «Budapesti Hirlap»-ban.) 

Ilyen cimen a «Budapesti Hirlap» mult vasár-
napi számában Mitrovics Gyula, debreceni ref. aka-
démiai tanár, Ilimet varr a reformátusokra, mivel-

hogy lemondtak ősi kollégiumukról, abból a nagy cél-
ból, hogy «elősegítsék, helyesebben mondva, hogy lehe-
tővé tegyék a debreceni állami egyetem fölállítását». 

Ebből a «tényből» aztán két hasábnyi dicséretet 
von le, több pontra osztva. 

«Egy református egyetem fölállítása volt idáig — 
úgymond — a körülrajongott cél, amelyhez verejtékkel 
hordták össze az alapköveket és amit megfeszítéssel 
meg is tudnának csinálni. S most ime arról van szó, 
hogy a kálvinista egyház régi kollégiuma árán s 
hetvenezer korona évi hozzájárulással egy állami 
egyetem fölállítását segítse elő, lemondva a refor-
mátus egyetem eszméjéről». De ez még nem minden. 
A kálvinista egyház még ennél is többet tesz. 

Ezzel — úgymond — a többi protestáns jog-
akadémiák sorsa is el van döntve. Világos ugyanis 
a dolog, hogy ha a tervbevett egyetemek megépül-
nek, ütött a vidéki jogakadémiák végső órája. Rövi-
debb, hosszabb sorvadás után, mint hivatásukat 
betöltött s immár fölösleges szervek, lefordulnak 
nemzeti kulturánk organizmusáról. Az áldozatok kö-
zött, mint «anyagilag gyöngébbek», a protestáns aka-
démiák fognak első helyen szerepelni. 

Ez pedig a cikkiró szerint nagy, igen nagy ál-
dozat. «Egyoldalú felekezeti szempontból» nézve ezt 
a fejlődést, az, úgymond, sajnosan, «a felső oktatás 
teréről való visszavonulást jelenti a protestáns egy-
házak számára». 

Miután pedig így sorjában megállapította a nagy 
ref. áldozatot, megfújja a dicséret s az öndicsőítés 
tág harsonáját. A reformátusok — úgymond — meg-
hozzák mindezt a felekezeti áldozatot, mert «az ál-
lami és a nemzeti érdekek mást mondanak». 
«A tiszántúli ref. egyházkerület — folytatja — föl-
ismerte az űj helyzetet (t. i. felsőbb oktatásunk egy-
séges mederbe — az állami kézbe — terelődésének 
szükségét) s abban a kálvinistaság új föladatát. Ha 
eme nagy föladatok egységes megoldásának akadé-
miája fakultásaival útjában van, félreáll, hogy a nem-
zet kulturális haladását mi se gátolhassa. Történelmi 
jogairól lemond, hogy ezzel is szolgálja az egységes 
nemzeti kultura diadalmas előnyomulását. Aggodal-
mait elfojtja s a fenyegető jelenségek elől más uton (?) 
keres menekülést. Akadémiáiban bírt fegyveréi át-
nyujtja az államnak s ezzel mintegy a nemzet oltal-
mára bizza saját legféltettebb érdekeit. Bár a törté-
nelem folyamán csalódás sokszor érte s ma is ked-
vetlen jelekkel találkozik: a nemzeti egység érdekében 
ime meghozza a legnagyobb áldozatot is s ezzel 
újból adósává teszi nemzeti géniuszunkat a protes-
tantizmus.» 

Igy megy ez aztán végig. A protestantizmus 
eszerint újból adósává teszi nemzeti géniuszunkat. 
A protestantizmus lemond történelmi jogairól, a 
protestantizmus félreáll. . . a nemzeti egység érdeké-
ben . . . mert Debrecenben egyetemet építenek. 

Szóval nemcsak Száli, hanem a protestantiz-
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mus is dicsekszik; kevés híja, hogy nem teszi hozzá 
még azt is, hogy ime most Debrecen, mikor állami 
egyetemet kap, nem tudom hányadszor, de minden-
esetre újból megmenti a hazát. 

Pedig hát se a haza megmentéséről, se feleke-
zeti félreállásról nincs szó; h a n e m . . . h a n e m . . . 
csak egy kis félrecsúszás esett meg ebben az egész 
fellengzős beszédben. A protestantizmus t. i. se félre 
nem áll, se le nem mond, hanem kap ; kap egy élet-
képes prot. egyetemet az államtól a kopott kollégium 
és «anyagilag gyöngébb» akadémiái helyett. A való-
ságban ugyanis úgy áll a dolog, hogy amit az állam 
most Debrecenben épít, alapit, az protestáns egye-
tem lesz az állam pénzén. Az a tiszántúli ref. egy-
házkerület tehát a világért se állt félre, hanem jól 
odanézett az állammal kötött szerződésnek, jól meg-
fogalmazta pontjait és érdekeit, befolyását örök időkre 
jól biztosította. Ilyen cseréért magam is szívesen 
odaadnám ócska házamat, ha valaki szép palotát kí-
nálna érte s engem hagyna meg úrnak. Persze ilyes-
mihez, ilyen cseréhez az szükséges, hogy a szemes 
ember jól válassza meg a neki kedvező időt . . . pl. a 
Tisza István korszakát ; aztán meg hogy jól használja 
föl azt az érthetetlen napi divatot, hogy amint azelőtt 
egy-egy járásbírósággal, pénzügyigazgatósággal s ha-
sonlóval szokták volt megadományozni a politikai idő-
járás szerint favorizált városokat, úgy most — páratlan 
dolog a történelemben — egy-egy egyetem megy 
ilyen ajándékszámba. Magyarországon t. i., ahol nem 
tanulnak, ezidőszerint öt új egyetemet ál l í tanak. . . 
hogy kinek és minek ? ki tudná megmondani ! 

Ilyen módon teszi meg a ref. Debrecen, Mitrovics 
Gyula szerint, adósává a nemzeti géniuszt, mert az 
teli marékkal szórja rá a pénzt; tehát úgy, hogy 
Debrecennek kellene tulajdonkép kezet csókolnia a 
nemzeti géniusznak.. . mert az ingyen adja neki azt, 
amiért ő maga a saját erejéből hiába erőlködött volna. 

Debrecen kap, a nemzeti géniusz ad ; de azért 
hogy mégis a nemzeti géniusz lesz adósa a protestantiz-
musnak. így írták a mi protestáns testvéreink min-
dig a történetet, így adják ők elő folyton a «tényeket». 

Bezzeg a kath. Pázmány-egyetemre rátette ke-
zét az állam s nem mondta, hogy a katholicizmus 
uralkodjék benne, sőt azt mondta: te hallgass! 
Abból még a keresztel is eltávolították. A re-
formátusoknak Debrecenben, a lutheránusoknak 
Pozsonyban most ő épít egyetemet s szépen meg-
kínálja őket, hogy uralkodjanak benne. De azért 
ország-világnak hirdetik, hogy, mert ajándékot kapnak, 
«adósukká teszik a nemzeti géniuszt». Te emberírta 
történet te, mikor mondasz már egyszer igazat? x. 

Béké l i B e m i g dr.-t, a nagyon m u n k á s egye temi 
tanárt, a fo lyton kutató történetbúvárt , a régi szabású, 
k izárólag a tudománynak é lő t e r m é k e n y tudóst, a 
c iszterci ta-rend apátjává történt k inevezte tése alkal-
mából igaz k o l l é g i á l i s t isztelettel üdvözö l jük . 

F. Nagyvárad. A kért számok nem kaphatók. 
B. Temesvár . Üdvözöljük újból a hazai földön. Későn 

kapván az értesítést, a mult számot még a régi helyére 
küldtük. 

D. G y u l a f e h é r v á r . Az év elején bejelentettek kapták 
a lapot, de már arról nem volt gondoskodva, hogy vala-
mennyien meg is fizessék. A jelen ügyben kívánsága szerint 
jártam el. 

N. Budapest . Úgy veszem észre, hogy mások is csak 
úgy gondolkoznak abban a pontban, mint ön. Laptársaink, 
mikor afféle kinevezésekről van szó, valóban nem ismerik a 
komoly mérsékletet és a férfias mérlegelést, hanem túlzá-
sokba esnek. Nekik máris nagy, sokszor túlságosan nagy 
férfuisorba megy mindenki, akár Péter, akár Pál, bár az sokszor 
még csak indul — valami nagyobb szabású cselekvésnek. 
Sok apró, kicsiny adatból mázsás dolgokat fújnak föl, hogy 
az ember szinte csodálkozva üt homlokára : hogy van az, 
hogy én mindezt csak most először olvasom — a lapban ? Nem 
komoly eljárás ez, kérem ; megfelelőbb nyugta után dicsérni 
nagyon a kelő Napot, ha már láttuk, hogy csakugyan szép 
volt. Ha már megérdemelte. 

Z. F a d d . 1911 végéig fizetve. — Levele minden sora 
igaz és a valóságnak megfelelő. Igaz, hogy a kath. sajtó és 
irodalom fejlődésének tünetei beteges állapotokat rejtenek 
magukban s hogy a túltermelésre és természetellenes mes-
terkéltségre vezethetők vissza; igaz, hogy «a sajtótermékek 
oly sűrűek az azokat befogadni kész terrenumhoz képest, 
miszerint a jobbak képtelenek a sűrűség miatt erőre kapni 
s gyümölcsözőkké lenni». De ami már azt az óhajtását illeti, 
hogy a «Religio kedves Tájképeihez» nagyon elkellene egy 
másik rovatot nyitni, mely szigorúan, de igazságosan meg-
rostálná kath. irodalmunkat s pusztítaná a selejtest, azt kell 
megjegyeznem, hogy akaratlanul is rosszat kíván a Religio-
nak. Az ilyen darázsfészekbe nyúlást — mert ezt kívánja 
tőle - csak akkor bírná el, ha pl. egy hatalmas Társulat 
vagy más adakozó mecenás állna háta mögött, aki viselné az 
annak folytán beálló anyagi veszteségeit. Különben megint 
meghal ; már ígyis sok orrolás kiséri. Nincs ugyanis az a 
primadonna, aki kényesebb volna magára, mint aki nálunk 
egy kis füzetet vagy könyvfélét ír. Mindegyik azt gondolja 
magáról : dicséret illet meg s nem birálat ! Mert amiként ön 
is írja : a kath. sajtó s irodalom fejlődésének tünetei bete-
ges állapotokat rejtenek magukban. Kívánságát illetőleg tehát 
nem az igazságérzet és a szókimondás bátorsága hiányzik a 
Religionak, hanem a — pénz. 

TARTALOM : Immaculata és a ferencrendiek. I. 
Molnár Arkangyal 0. S. F.-tól. — Görög kath. magyar 
püspökség és magyar liturgikus nyelv. II. Hadzsega 
Gyula dr.-tól. — A kedély szerepe az ember erkölcsi 
életében. I. Tóth Kálmán dr.-tól. — A föld és az élet 
történetéről. (A népszerűsített természettudomány túl-
zásai.) VI. Hajós Szaniszlótól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Tájképek. XVI. (Hivő lelkek és modern 
szivek.) Mestertől. —Irodalom. Földes Béla: A socialis-
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Immaculata és a ferencrendiek. (u.) 

Szent Tamás szintén sok helyen foglalkozik az 
Immaculata-tannal. így: Summa I., Il-ae qu. 18, art. 
3 ; in lib. IV. Sent., dist. 43, qu. 1, art. 4'; Liber II. 
Sent., dist. 31, qu. 1, art. 2 ; Quaest. disp. de malo, 
qu. 4, art. 6 ; In libr. III. Sent., dist. 3, qu. 1. art. 1, 
ahol azt mond ja : «Et ideo nec B. Virgini, nec alicui 
praeter Christum, hoc concessum est»,1 tehát tagadó 
álláspontot foglal el. 

Vannak, akik e tudósokat is az Immaculata-tan 
védőiként szeretik föltüntetni, más, állítólag nekik 
tulajdonított művekben tett nyilatkozatok után, me-
lyekkel mintegy visszavonni látszanak előbb vallott 
nézetüket. így Bonaventura tekintetében fölhoznak 
egyes idézeteket a Speculum B. M. Virg. Lect. XI. és 
a Sermo 2. de Assumptione-ből. Szent Tamást ille-
tőleg: Opusc. de Salut. Angel., Ep. ad Galatas, c. 3, 
lect. 6: In 1. Sent., dist. 45, qu. 1, act. 3 és dist. 17, 
qu. 2, art. 4 stb 

Azonban szent Bonaventurának tulajdonított kél 
mű határozottan apokrif, nem tőle származik. Szer-
zőjük egy a XIV-ik században élt Konrád nevezetű 
ferencrendi szerzetes.2 Szent Tamás szövegeinek értel-
mezése körül pedig négyféle vélemény is létezik, 
ami legjobban bizonyítja a kimagyarázás nehéz 
voltát.8 

Én azt hiszem, hogy akkor közelítjük meg leg-
jobban az igazságot, ha beismerjük, hogy e korban 
az egyháztudósok is, ha egyenesen nem is támadták, 
de legalább is ingadoztak és nem foglaltak el hatá-
rozott állást e kérdésben. 

Első, ki a skolasztika fejedelmei közül sorom-
póba lép és határozottan állítja, hogy : «Maria Mater 
Dei in primo instanti suae conceptionis, idest in illo 
instanti, in quo eius anima unita fuit corpor i . . . (fuit) 
exempta a lege omnibus Adae filiis communi», Duns 
Scotus János volt,4 a ferenciek iskolájának (a sko-
tistáknak) feje és megalapítója, ki éles elméjével utat 

1 V. ö. Roskovány i. m. I. k. 82. 1. 
2 S. Bonavcnturae Opera omnia, t. IX., Sermones, 

Omaracchi 1901. Item Pauwels-Molini op. cit. pag. 59. 
3 Hurter, Dogm. vol. II. p. 507. 
4 In III. Sent. dist. 3. (Meghalt 1308-ban.) 

nyitott e kérdésben, amelyen aztán biztosan halad-
hattak iskolájának tanítványai. 

Ki kell emelnem és hangsúlyoznom kell azt, 
hogy Scotus érdeme e dogma fejlődését illetőleg 
nemcsak abban áll, hogy ő az első, ki nyiltan és 
határozottan védelmére kelt e tannak ; hanem főké-
pen abban, hogy tisztázva a kérdés mibenlétét, a 
status quaestionist, csaknem a XIX-ik században tör-
tént definitio szavaival élve, hangoztatja a «primo 
instanti»-t, a fogantatás első pillanatát.1 Erről mondja 
Cajetanus, szent Tamás műveinek klasszikus értel-
mezője: «Inter illas duas positiones extremas, scilicet 
quod fuerit sanctificata vei ante infusionem animae, 
vei post infusionem animae, est positio media, quod 
fuit sanctificata in instanti infusionis animae, cuius 
opinionis auctor (scilicet S. Thomas) non meminit, 
quia tempore suo non erat adinventa, omnibus com-
muniter tenentibus, B. V. conceptam in peccato 
originali».2 

Ezt elismeri Roskovány is, mikor azt m o n d j a : 
«Saec. XIV. cuius initio Celebris Joannes Duns Scotus 
immaculatam Virginis Beatissimae conceptionem 
mascule propugnabat, novamque in quaestione hac 
epocliam formabat».8 És Perrone: «Minoritáé Scholae 
Scotisticae addicti, earn (Imm. Concept.) sibi pecu-
liari ratione vindicandam sumpserunt».4 

Beszédes dokumentumok igazolják, hogy Perro-
nenak igaza van. Szükségesnek tartom ezt meg-
jegyezni, mert találkoznak, akik könyvet adva ki e 
kérdésről, még csak arra sem tartják érdemesnek 
Scotust és a scotistákat (akiket rendesen csak másod-
kézből ismernek a distinctio formális és a forma 
corporeitatis után, mintha a scotista philosophia és 
theologia csakis e két kérdésből állna), hogy csak 

1 Oxon. 3. d. 3. qu. 1. n. 2 : «Respondeo dicendum, quam-
quam B. Virgo non fuerit sanctificata ante animationem, 
quia caro, ut non est subiectum peccati, ita nec gratiae sancti-
licantis, fuisse tarnen sanctificatam in ipsa animatione, idest 
in eodem signo, in quo debebat ex communi lege filiorum 
Adae inesse sibi culpa, sic ut nuncquam fuerit, nec contra-
xerit peccatum originale». 

2 Commt. in S. Theol. S. Thomae, III. Part. qu. 27. 
3 Roskovány i. m. 1 k. 21. 1. 
4 Disquisit. Theol. de Imm. B. V. Concept. Romae, 1849, 

pag. 18. 
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egy szóval is méltatnák e kérdés körül kifejtett fára-
dozásaikat. 

A Scotus által kategorikusan felállított tételt meg 
is kellett védelmezni. Ez nem kis fáradságába kerül-
hetett Scotusnak, miután, mint Cajetan mondja, a 
Szeplőtelen fogantatásról szóló tan : «putabatur aliéna 
a doctrina antiquorum Doctorum et a doctrina sanc-
torum communiter».1 

A fő nehézséget mindnyájan abban találták, hogy 
a Szentírás oly világosan mondja, miszerint Ádám-
ban mindnyájan vétkeztünk: in quo omnes pecca-
verunt. (Pál, Rom. 5, 12.) Mi több, maga szűz Mária 
is azt mondja a Magniíicatban : «Magasztalja az én 
lelkem az Urat és örvendez lelkem az én üdvözítő 
Istenemben». (Luk. 1, 46—47.) Világos tehát, hogy Ő 
is rászorult a megváltásra és így nem volt mentes 
az eredeti bűntől. 

Scotus ezzel a nehézséggel, még mikor oxfordi 
egyetemi tanár volt,2 ekkép próbálkozott megbir-
kózni : «Isten megtehette azt, hogy (), t. i. szűz Mária, 
sohasem volt az eredeti bűnben ; vagy hogy abban csak 
egy pillanatig volt; vagy pedig huzamosabb ideig. 
E három lehetséges eset közül melyik érvényesült 
tényleg, Isten tudja. Ha nem ellenkezik az egyház és 
a Szentírás tekintélyével, biztosabbnak látszik azt 
az esetet tulajdonítani Máriának, amely kiválóbb».3 

Scotus e szerényen kifejezett nézetével nem áll 
egyedül, mert már több századdal előtte hangoztatta 
ezt szent Ágoston,4 amikor szűz Máriát így szólítja 
meg: «quidquid Tibi vera ratione melius occurerit, 
scias fecisse Deum, tamquam bonorum omnium 
Conditorem», azaz vedd észbe, ó szent Szűz, hogy a 
kegyelmek szerzője, az Isten, mindazt megadta neked, 
ami hozzád méltóbb volt. 

«Ami pedig a tekintélyt, azaz a szentatyákat és 
az egyházi tudósokat illeti, azokat úgy kell érteni, 
folytatja tovább Scotus, hogy Ádámnak természetes 
uton való leszármazottjai vétkesek, azaz, mivel Ádám 
természetét öröklik, nem születhetnek megigazultam 
hacsak ez nekik máshonnan nem adatik: de ha az 
Isten megteheti azt, hogy valakit megszentel mind-
járt az első perc után, úgy ezt megteheti fogantatá-
sának első pillanatában is.»5 

Tehát Scotus nem tagadja, amit a szentatyák 
szent Bernáttal hangoztatnak a Szentírás nyomán, 
hogy bűnben fogantattunk és hogy Ádámban mind-
nyájan vétkeztünk. Igenis, ez szerinte egy természet-
ben kötelező törvény, amelyet csak különös kegyelem 

1 Caietanus op. cit. qu. 27. 
2 Itt kezdte először az Immaculátát védeni. Akik nem 

juthatnának Scotus nagyobb kiadású művéhez, a most idé-
zendő szövegeket föltalálhatják a kisebb kiadású J. I). Scoti 
SummaTheologica c. műben (1900 1903-ban adták ki újra 
Hier, de Montefortino nyomán), vagy Frassen Scotus Aca-
demicus-ában. Romae, 1901. 

3 In III. Sent. dist. 3. qu. 1. 
4 De lib. arb., lib. 3. cap. 5. n. 13. 
5 Ibidem. 

folytán kerülhet ki az, akit az Isten e törvény alól 
fölment. 

Az egész kérdés azon fordul meg, ha Scotus és 
vele a katholikusok tudnak-e olyan bizonyítékokat 
felmutatni, amelyekkel igazolják, hogy szűz Máriával 
szemben csakugyan dispenzált a kegyelmek adója, 
az Isten. Két klasszikus szöveget is találunk a Szent-
írásban. így a protoevangelimban (Gen. 3, 15) a 
Teremtő e jóslatszerű szavakat intézi az ördöghöz: 
«Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony kö-
zölt, a te ivadékod és az ő ivadéka közölt: ő meg-
rontja a te fejedet és le az ő sarka után fogsz lesel-
kedni». A második szöveget Lukács Evang. 1, 28. 
verséből vesszük : «Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes». 

Az első szövegben azt mondja az Úr, hogy ellen-
ségeskedést szerez az ördög és az asszony között (az 
«asszony» alatt a szent hagyomány ill szűz Máriát 
értette),1 ő fogja összezúzni a te fejedet, vagyis a le 
hatalmadat. Már most hogyan érvényesültek volna 
az Úr szavai, ha a boldogságos Szűz valamikor a 
bűn állapotában lett volna, ha 0 . az Isten anyja, 
csak egy pillanatig is az ördög szolgaságában lett 
volna ? 

Ennek folytán hangoztatja Scotus: «Beata Virgo 
Mater Dei, quae nuncquam fuit inimica actualiter 
ratione peccati actualis, nec ratione peccati origi-
nális; fuisset tamen, nisi fuisset praeservata».2 Szűz 
Mária sohasem volt ellensége az Istennek ; de az 
lett volna, ha az eredeti bűntől meg nem lett volna 
oltalmazva. 

Szépen elmélkedik Scotus: Potuit, decuit, ergo 
fecit (seil. Deus) szavai fölött Temesvári Pelbárt is, 
aki a Szeplőtelen fogantatás ünnepére készített ötö-
dik beszédében ezeket mondja : «Hogy megtarthatta 
Isten ő szent Felsége Máriának lelkét, az eredendő 
bűn nélkül való igazság s ártatlanságban, senki azl 
tsak kételkedésbe sem veheti : mert ha az Úr Isten ; 
Rex omnipotens: mindenható Király: ha e széles 
világot semmiből teremtette: ha a gyarló emberi ter-
mészetet, Isteni személlyel egybe forrasztotta, és min-
den nap a bűnös lelkeket irgalmasan tisztítgattya ; 
bizonnyal a Szeplőtelen Szűz Mária lelkét is, meg-
tarthatta fogantatásakor, az ártatlan tisztaságban. 

Hogy pedig illendő volt Máriát ebben a szeplő-
lelen tisztaságban megtartani, vallyák, taníttyák s 
kiáltyák Sz. Anselmussal, a Boldog Asszony kedves 
hívei: Decuit Virginem ea puritate nitere, qua maior 
sub Deo nequit intelligi. Illendő volt a Szentséges 
Szűznek, olly tisztasággal tündökleni, mellynél na-
gyobbat, az Isten dicsősége alatt, nem lehet gon-
dolni. Decuit, Illendő volt ; hogy az a test, mellyből 
a Krisztus szentséges teste formáltatott, Angyali tisz-
tasággal ékesítessen. Decuit, Illendő volt; hogy az a 
gyenge Szűzetske, a ki Sz. Lélek Jegyesévé választa-

1 E szöveg bővebb magyarázatát lásd Hurter i. m. II. 
köt.. 500 1. 

2 Oxon. dist. 18. 
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tott, soha Ádámnak semmi motskát, szeplőjét, vagy 
vétkét ne ismerje. Azért, bátran bé-fejezem ; hogy a 
Sz. Lélek Isten, mingyárt fogantatásának első pihe-
nésében, megajándékozta kedves Jegyeséi Máriát, az 
eredendő igazságnak és szeplő nélkül való tisztaság-
nak koronájával».1 

Arra a nehézségre pedig, hogy szűz Mária is 
Ádám szeplős magvából származott, tehát eredeti 
bűnben kellett neki születnie, ugyancsak Pelbárt eze-
ket mondja: «Való ugyan; hogy az Isten Sz. Anyjá-
nak lelke, összve-forradott fogantatásának idején, az 
Ádám szeplős magvából származott testtel; de azért 
ennek egyesüléséből, semmi gyalázat, szeplő, bűn, 
vagy átok rá nem ragadott. Világosítom beszédemet 
Bernardinus de Bustio Írásiból, némely természet 
szerént való s maid minden nap szemeink előtt 
forgó példákban. Először. Olly szépen elkészítette a 
természet alkotója a ragyogó nap sugárit; hogy bál-
ázok a legrutabb s motskosabb sárra terjedjenek is, 
mindazáltal a sárnak semmi motskát s szemetjét 
magukhoz nem húzzák: így B. Asszonynak lelkét, 
mibent alkotta, olly szépen elkészítette a kegyelem 
alkotója, hogy bátor fogantatásakor, az Ádám mols-
kos Sárából származott testtel öszve-forradna, annak 
mindazáltal semmi motskát s szemetjét magához 
nem húzná. (A második példát veszi az aranyról, 
amely dacára annak, hogy a sárba kerül, mégsem 
rozsdásodik meg.) Harmadszor; oly szépen és titko-
san elkészítette a természet alkotója, az édes gyü-
mölcsöt termő szelid fákat; hogy ha ezeknek ágai 
vad fákba oltatnak, a vad fáktól vadságot nem vesz-
nek, hanem inkább a vad fákat is megszelídítik: így 
a kegyelem alkotója, olly szépen elkészítette szentelő 
Kegyelmével, a macula-nélkül fogantatott Szűznek 
lelkét, hogy mikor fogantatásának idején, az Ádám 
vad és bűnös ágába oltatott, attól semmi vadságot 
vagy bűnt nem vett, hanem inkább azt is szelídí-
tette s nemesitette».2 

A nehézség első felét így megoldva, halljuk, 
hogy fejti meg Scotus a másodikat, amely szerint 
szűz Mária az Üdvözítő által szintén meg lett váltva, 
amint ezt a Magnificát szavai is sejtetik. 

Ez volt szent Tamás nehézsége is e tan ellen. 
«Az emberi nem közül csakis Krisztus mint a mi 
főnk bírt ama kiváltsággal, hogy nem szorult meg-
váltásra, de a többinek meg kellett 0 általa váltatni. 
Ez azonban nem volna lehetséges, lia oly lélek talál-
tatna, aki soha sem lett volna eredeti bűnben; és 
ép ezért Krisztuson kívül se szűz Máriának, se más-
nak nem volt ez megengedve».3 

1 Idézve P. F. Telek József: «Tizenkét Tsillagú Korona» 
eitnü müvéből. Buda, 1769. 1 köt. 89 1 . 

2 Ugyanott 137 ol. 
3 «Christus enim hoc singulare in lnunano genere habet, 

ut redemptione non egeat, quia caput nostrum est, sed om-
nibus convenit redimi per ipsum. Hoc autem esse non pos-
set, si alia anima inveniretur, quae nuncquam originali ma-

Scotus e nehézséget még szebben és igazán Sub-
lilis doktorhoz illően oldja meg. Halljuk őt magát. 

A bűntől való megváltás valakivel szemben két-
féle módon történhetik: úgy, hogy az Isten felemeli 
őt a bűnbeesés után, vagy pedig megoltalmazza őt 
az eleséstől. E két lehetőség közül mindenesetre 
szebb az utóbbi és az Úr Istennek nagyobb szerete-
téről, kegyelméről tanúskodik, mint az első. Ha tehát 
áll szent Ágostonnak már idézett princípiuma, úgy 
az előzőek folytán joggal állítjuk, hogy igenis Szűz 
Mária is meg lett váltva az Úr Jézus által, de nem 
a bűnt el törlő, jóvátevő megváltás által (per redemp-
tionem reparatricem), hanem a megoltalmazó, a 
bűntől megóvó megváltás által (per redemptionem 
praeservativam). 

Ezek Scotus szavai : «Maria maxime indiguit 
Christo ut Bedemptore: ipsa enim contraxisset pecca-
tum originale ex ratione propagationis communis, 
nisi fuisset praeventa per gratiam Bedemptoris. Et 
sicut alii indiguerunt Christo, ut per eius meritum 
remitteretur eis peccatum iam contractum, ita illa 
magis indiguit mediatore praeveniente peccatum, 
nec esset ab ipsa aliqiiando contrahendum, et ne 
ipsa contraheret.»1 

Máshol pedig így okoskodik: Hielt, hogy Krisztus, 
mint a legtökéletesebb közbenjáró, a legtökéletesebb 
módon tegyen eleget ebbeli megbízásának. De nem 
lett volna tökéletes közbenjáró Isten és Anyja között, 
lia nem oltalmazta volna meg őt az eredeti bűntől. 
De mivel ő tökéletes közbenjáró volt, azért őt való-
ban meg is oltalmazta.2 

A középső tételt először azon viszonyból bizo-
nyítja, mely volt a Fiú és az Atya Isten között, 
akinél az llr Jézus közbenjárt; másodszor a bűn 
és az Úr Jézus közti viszonyból s végre harmadszor 
azon viszonyból, amely a Megváltó és a megváltandó 
egyén között volt.3 

Előre bocsátva azt, hogy nem foglal magában 
lehetetlenséget valakinek az eredeti bűntől való meg-
óvása, mivel ez olyan természetű bűn, mely mástól 
származik; az első viszonyból ekkép okoskodik : Egy 
elkövetendő sértés esetén bizonyára nem volna a 
legtökéletesebb közbenjáró és kibékítő az, aki ahelyett, 

cula fuisset infecta; et ideo nec B. Virgini, nec alicui 
praeter Christum, hoc conccssum est». In libr. III. Sent. (list. 
3. qu. 1. art. 1. 

1 Oxon. dist. 3. 
2 «Perfectissimum mediatorem (sicut fuit Christus Do-

minus) deeuit habuisse perfectissimum actum mediandi res-
pectu alieuius personae, cuius est media tor : sed non intel-
ligitur extitisse perfectissimum mediatorem Dei et Matris 
suae, nisi praeservasset ipsam ne incederet in culpam ori-
ginalem : igitur ipsa fuit praeservata, ne culpa inficerctur 
originali». Oxon. ib. n. 4. 

3 «Minor ostenditur, primo, per eomparationem ad 
Deum, cui réconciliât : secundo, per eomparationem ad 
malum, a quo libérât: tertio, per eomparationem ad perso-
nam, cui réconciliât». Ibidem. 
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hogy megakadályozná az elkövetendő sértést, csak 
akkor vetné magát közbe, amikor a sértés már meg-
történt. Igy Krisztus is nem volna tökéletes közben-
járója és megengesztelője a Szentháromságnak, ha 
nem akadályozná meg azt, vagy jobban mondva nem 
vinné azt keresztül, hogy legalább egy meg ne sértse 
bűneivel a Szentháromságot. De mivel Krisztus a 
lehető legjobban tett eleget közvetítő szerepének, 
azért legalább egyet mentett meg az eredeti bűntől : 
de nem illett, hogy ez más legyen, mint az ő Anyja.1 

A második viszonyból így következtet: Ha Krisz-
tus, ki elsősorban az eredeti és nem a személyes 
bűnöket jött jóvátenni, oly tökéletes módon járt 
közbe édes Anyjáért, hogy őt minden személyes 
bűntől megoltalmazta, akkor szükségképen meg kel-
lett őt mentenie az eredeti bűntől is, amely sokkal 
súlyosabb következményeket vont maga után, mint 
a személyes bűn.2 

A harmadik viszonyt illetőleg pedig ezeket 
mondja : A kiengesztelés eredményét élvező személy 
csak akkor lesz a kiengesztelő iránt legnagyobb 
hálára kötelezve, ha az mindent megtett érdekében, 
amit csak tehetett. De mivel az eredeti bűntől való 
felmentés a közvetítő hatalmában volt, azért ha ő 
nem oltalmaz meg valakit attól, senki sem lett volna 
iránta a legnagyobb hálára kötelezve.3 

Scotus végső következtetése tehát ez: A Megvál-
tónak legalább egy legtökéletesebb közvetítő csele-
kedetet kellett végeznie. De mivel — az előzők alap-
ján — ez a legtökéletesebb cselekedet Anyjának az 
eredeti és a személyes bűnöktől való megoltalma-
zásában áll: azért olyannak kellett őt alkotnia, hogy 
távol legyen tőle nemcsak a bűnre vivő hajlam, de 
annak még árnyéka is.4 

Ezt a következtetést még számos más érvvel 
igazolja s csak sajnálom, hogy azokat mind fel nem 
hozhatom. De azt hiszem, hogy olvasóim már az 
eddig felhozott idézetek alapján is meggyőződhettek 
arról, hogy Scotus valóban nagy elmeéllel s készült-
séggel dolgozott e kérdésen. 

Molnár Arkangyal O. S. F. 

Görög kath. «magyar» püspökség és magyar 
liturgikus nyelv. (m.) 

A szertartások megérthetésére nézve hivatkozom 
a Iváldi-Tárkányi-féle szentirás egyik jegyzetére.5 

Itt ez áll: «. . .Ha pedig így van, vájjon a mise és 
szentségek imádságai valami érthetetlenek? nincse-
nek megmagyarázva, tolmácsolva? Szégyen reád 

1 Oxon. ib. n. 5. 
2 Oxon. ib. n. 6. 
3 Oxon. ib. n. 7. Item Montefortino op. cit. vol. 

V. p. 297. 
4 Oxon. ib. n. 4. 
s 1 Kor. 14, 25-höz (az 1892. egri kiadás szerint az 1536. 

lapon). 

nézve, ha előtted érthetetlenek. Ez azt mutatja, 
hogy nem tanultad azokat érteni. Te a szóban ütkö-
zöl meg, mivel annak jelentését nem érted; ha 
értenéd, a szó előtted közönyös volna.. .» Ime, így 
gondolkozik a kath. egyház. A holt nyelv akadályát 
tanítás által dönti le. Az őszinte hivők ezzel mindig 
megelégedtek. Akik pedig ezen a követelésen tűi-
mentek, azok nem a jámbor hivők köréből kerültek 
ki, hanem olyanokból, kik idegen eszméket szívtak 
magukba és meghasonlásban éltek az egyházzal. Ha 
erre azt felelné valaki, hogy a keleti egyházban a 
népnek a szertartásban való részvétele nagyobb, 
akkor ebből legfeljebb annyi következik, hogy eszerint 
nálunk nagyobb tanításra van szükség. 

Ezzel megdöntöttük a szentírási érvelést is. 
A leggyakrabban idézett helynek (1 Kor. 14. 19.) ér-
telme -— a contextust tekintve— nem az, melyet gon-
dolnak. Erre nézve elég megnézni a Káldi-Tárkányi-
féle szentírást. Mi lesz továbbá a kérelem történeti 
alapjával? Erre nézve tanácsosabb nem hivatkozni. 
Azon körülmény, hogy ténylegesen miséznek magyarul, 
akár száz év óta is, nem szolgálhat argumentumul. 
Ezt ugyanis az illetékes faktor, a pápai szék, nem 
engedélyezte, sőt újabban betiltotta. Ez tehát abusus. 
A magyar mise lefordítása csak privát vállalkozásnak 
tekinthető. Magyar imádságos és énekes könyvek 
kiadása pedig dicséretet és buzdítást érdemel. Adja 
Isten, legyen minél több, ha elfogy, az a lelki élet 
egyik örvendetes fokmérője. Ezeknek azonban a 
magyar liturgikus mozgalomhoz semmi köze sincs. 

Ami pedig azon kérdést illeti, hogy szent István 
apostoli királyunk idejében voltak-e hazánkban 
görög szertartású magyarok vagy sem, a pártatlan 
történetnek kell felelni. Ez pedig úgy döntött, 
hogyha szervezett görög hierarchiáról beszélni nem 
is lehet, itt-ott lehettek. Különben Hodinka dr. műve 
ebben tájékoztatást nyújt. Hogy azonban ez minő 
összefüggésben van a magyar liturgiával (pedig arra 
is hivatkoznak), igazán nem tudom megérteni. 

Hátra van, hogy külön szóljunk az ószláv és 
román liturgikus nyelvről, mert ezt slágernek szokták 
használni. Nézzük tehát először, hogyan történt az 
ószláv liturgikus nyelv engedélyezése. Láttuk már, 
hogy bár az apostolok és utódaik az evangéliumot 
mindig az illető népek nyelvén terjesztették, a litur-
giánál — főleg a nyugaton — a népnyelvre nem 
voltak tekintettel. A nyugati egyház sikeresen meg-
őrizte a latin liturgikus nyelvet akkor is, midőn a 
kereszténység a nem román népek között terjedt-
Konstantin Cyrill olyat kért, mi ellen nem volt 
ugyan törvény, de példa sem volt, hogy a nyugaton 
valaki azt kérte volna, következőleg arra sem volt 
példa, hogy Róma ezt megengedte volna. Azt kérte 
t. i., hogy a pap is népnyelven misézhessen. Ezt 
adta meg Róma a szlávoknak. És pedig — mint az 
újabb történeti kutatás bizonyítja — II. Hadrian 
pápa adta meg és VIII. János pápa megerősítette. 
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Minő motívumokból történt ez ? Hogyan érveltek a 
szláv apostolok? Nem egyházjogi és liturgikus érvek-
kel, mert ilyenek akkor sem voltak. Itt egészen más 
okok játszottak közre. Ilyen volt először a trilin-
guismus haeresise. Akadtak ugyanis olyanok, kik 
azt hirdették, hogy a magánimádságokat is csak az 
egyház által megszentelt három nyelven (görög, latin, 
héber) szabad végezni. Ezek rossz néven vették, 
hogy Cyrill és Method a népnyelvnek engedményeket 
tesznek, sőt valósággal üldözni kezdték őket. Ezen 
balvélemény megtörésére eddig példátlan engedmény 
történt. De voltak más okok is. A salzburgi püspök 
féltette joghatósági területét; a megtérő szlávokat 
minden áron maga alá akarta vetni. Ennek meg-
hiúsítására legalkalmasabb eszköz volt a szláv liturgia 
megadása. Továbbá a pápák azt remélték, hogy ez-
által a kereszténység a szlávoknál gyorsan el fog 
terjedni. A szlávok ugyanis ezen engedmény folytán 
nagy hálával lesznek eltelve a pápaság iránt és ez 
rájuk hatalmas és jótékony befolyási fog gyakorolni.1 

De talán a legnagyobb befolyást gyakorolt a kérdés 
ilyen megoldásánál a schisma veszélye. A bolgárok 
l. i., miután meg voltak nyerve a kereszténységnek, 
egyideig Rómával közösségben állottak, nemsokára 
azonban a photianus Konstantinápoly elé kerültek. 
Az a veszély fenyegetett tehát, hogyha Róma azonnal 
meg nem nyeri a szlávságot, a bolgár missionáriusok 
Konstantinápoly kezeibe játsszák. Gyorsan kellett 
tehát határozni. Ezek a körülmények indították a 
pápát arra, hogy a szlávoknak olyan engedményt 
tegyen, milyenre addig még nem volt példa. Igaz, 
hogy ügy II. Hadrian, mint VIII. János pápák a 
szentírásnak több helyére is hivatkoznak ilyen enge-
déllyel kapcsolatban. Ezzel azonban csak igazolni 
akarták eljárásukat, amint az idézett helyek sokszor 
egyáltalában nem találók és semmiesetre sem elegen-
dők a megnyugtatásra. 

Az ószláv nyelv engedélyezésével összefüggésben 
még egy dologról kell szólnunk. Az ószláv liturgikus 
nyelvet sokan élőnek tüntetik föl. Ez, szerintem,egészen 
új dolog. Hiszen tudtommal a philologusok más véle-
ményen vannak. Hogy az ószláv nyelvnem élő,legjobban 
bizonyítja azon mozgalom, mely Bulgáriában, Orosz-
országban, Galíciában észlelhető. Az ószláv nyelv 
érthetetlensége miatt panaszkodnak és a bolgár, 
orosz, ruthén nyelv liturgikus használatáról kezdenek 
beszélni. A mozgalom, legalább ezidőszerint, ered-
ményt nem tud fölmutatni. Rulgáriában mindössze 
annyi történt, hogy az evangéliumot és az apostolt, 
az ószláv nyelven kívül bolgár nyelven is fölolvas-
sák.2 Oroszországban sem engedte a hivatalos egyház, 
hogy az ószláv szöveget modernizálják, mint ahogy 
a népnyelvekre való lefordítást is megtiltotta. Ez 
utóbbinál a cári despotismus lépett közbe és miután 

1 Fr. Snopek id. m. 139. 1. 
2 Missionen der Augustiner 1911. t'ebr. 23. szám. 

a synodus megtiltotta a kazáni érseknek a fordítást, 
I. Miklós cár adott erre engedelmet. így indult meg 
azután a fordítás munkája.1 Mi szükség volna a 
modernizálásra, ha az ószláv élőnyelv? Abból, hogy 
a nép is ért belőle valamit, nem lehet arra követ-
keztetni, hogy tehát élőnyelv. Még kevésbbé van 
okunk félni attól, hogy esetleg a nemzetiségi vel-
leitások szülője lesz. Ezen veszély, ha t. i. lehetne 
erről beszélni, fokozott erővel léphetne esetleg föl a 
teljes elválás esetén. Nézetünk szerint azonban a 
liturgikus mozgalomban ezen körülmény nem érv, 
hanem csak fogás. 

Szóljunk valamit a román liturgikus nyelvről 
is. Ez is fontos motívumokból engedélyezett privi-
légium, amint azt egy kis történeti visszapillantás 
fényesen bizonyítja. A románok a bolgároktól vették 
át a görög rítust. Ezzel a románoknál a szláv liturgia 
győz. A XVII. század közepén még nincs román 
nyelvű mise. A rituális könyveket lefordították, de 
a miséhez nem mertek nyúlni, hogy meg ne törjék 
a három szent nyelv traditióját, melyhez az ószláv 
csatlakozott. Dositheus, Moldavia metropolitája for-
dítja le először román nyelvre a liturgikont. Oláh-
ország metropolitája, Theodosius, a régi hagyományt 
védi és Rukareslben új, szláv missálét nyomat.2 

A megindult áramlatnak azonban nem képes ellen-
állni. Amidőn a hazai románok uniálnak, már 
román miséjük van és az unióban egyik föltételül 
tűzik ki ennek megtartását. Ok tehát megkapták ezt 
a privilégiumot, mert különben az unió veszélyez-
tetve lett volna. Amit pedig az ószláv nyelv termé-
szetére nézve mondottunk, többé - kevésbbé áll a 
román nyelvre is. Nem mondjuk azt, hogy a román 
nép egyáltalában nem érti, annyi azonban «tény, 
hogy tiszteletreméltó régiségéhez nem nyúltak és 
így szintén holtnak mondható. Szóval, ha az egyház 
az idő folyamán igen súlyos körülmények között 
engedett is helyet a népnyelvnek, ezt mindig meg-
hagyta a maga tiszteletreméltó régi alakjában. 

Mindezek után megjelölhetjük a magyar litur-
gikus mozgalom hibáit és megjelölhetjük a helyes 
irányt. Hiba a magyar liturgikus mozgalomnál külön-
álló «magyar» püspökség jelszavával kilépni. Egészen 
ismeretlen dolog püspökséget új, liturgikus nyelv 
kreálása végett létesíteni. Ha új püspökségre szükség 
van — és nézetem szerint is van — akkor az egy-
házi okokat vigyük a küzdelembe. Ilyennek — a 
priori — nem tüntethetjük föl a népnyelvet, illetőleg 
a nemzeti nyelvet. Ha egyházi okaink alaposak, a 
küzdelemnek előbb-utóbb eredménnyel kell vég-
ződnie. Magánál a liturgikus nyelvnél ne beszéljünk 
egyházjogi, liturgikus és történeti jogokról, mert 
ilyenek, meggyőződhettünk, nincsenek. Kérjük a 
magyar liturgikus nyelvet, mint privilégiumot. Ha 

1 Palmieri : La Chiese Russa 485. 1. 
2 Chrysostomika 744. 1. 
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ennek kérelmezése mellett oly súlyos motívumokat 
tudnak fölhozni, aminők az ószláv és román nyelv 
mellett szóltak, akkor reményt is lehet táplálni. 
Mindenekelőtt azonban igyekezni kell megtörni amaz 
érthetetlen csökönyösségét, mely részben még most 
is jellemzi a keleti egyházat, hogy a népnyelvnek 
az énekekben sem enged teljesen szabad érvénye-
sülést. Vagyis helyezkedjünk a bilinguismus állás-
pontjára, mely a keleti egyházban sem ismeretlen. 
A teljes szakítás a múlttal semmiképen sem aján-
latos. Hogy miért, láttuk. Itt erre nézve csupán 
annyit jegyzek meg, hogy a földarabolás az erők 
gyengítésére vezet. A nyugati egyháznak azon eljárá-
sában, hogy nem enged az egységes liturgikus 
nyelvből, nagy egyházpolitikai bölcseség nyilvánul 
meg. Ebből mi is tanulhatunk. Ha már álomnak 
kell tekintenünk az egységes görög liturgikus nyelvet, 
álljuk útját legalább a keleti egyház további föl-
aprózásának. De bármi is történjék, a pápai szék 
döntésében meg kell nyugodni. Ha a magyar litur-
gikus nyelvet engedélyezi, akkor ez bizonyára azért 
fog történni, mert a hitélet szempontjából hasznos-
nak, szükségesnek fogja tartani. Mi se keverjünk 
tehát abba politikai momentumokat és ne fessük a 
nemzeti veszély rémképét falra. «De strigis, quae 
non sunt. . .» Ez a mesék országába tartozik. Sorai-
mat Szabó Jenő szép szavaival zárom : «Megértettük 
a Szentatya áldó szavát; mintha csak azt mondotta 
volna hűséges gör. kath. magyarjainak: Nagy dolog 
az, fiaim, amit ti kértek, Róma ily fontos ügyben 
nem szokott könnyen határozni . . . derítsétek ki a 
napnál világosabban lelki szükségleteiteket és vár-
játok be türelemmel, Istenbe vetett bizalommal az 
Apostoli Szék döntését». «Megértettük, hogy ez az 
út vezet el bennünket szent igazunkhoz».1 Ez legyen 
ezentúl a jelszó. Hadzsegci Gyula dr. 

A kedély szerepe az ember erkölcsi életében, <n.) 
Az idegrendszertől van, hogy a zene és ének 

erőink mértékét fokozza, az elernyedtet felfrissíti és 
további cselekvésre készti. Azért a katonaságnál min-
dig szükséges lesz a zene. Mert a melódia fiziológiai-
lag jobban megragadja a kedélyt, mint bármi más 
eszköz. 

Aki jól ismeri az idegeknek szerepét az akarati 
elhatározásoknál, kitűnően kiaknázhatja azt a gya-
korlati életben. Úgy játszhatik mások lelkivilágával, 
mint valami hangszeren. Olyan dallamot csalhat 
ki belőlük, amilyen neki tetszik. A felvidéki ruté-
neket fosztogató kazárok is sok esetben a szegény 
áldozatok idegeire pályáznak, mikor kivetik hálóju-
kat a gyanútlan áldozatokra. Álljon itt ennek illuszt-
rálására egy példa az életből. 

Kannengiesser Juda és Borgenicht Jeremiás 

1 Emlékkönyv előszavában. 

Szolyván malomüzemet rendeztek be. Potom áron 
vásárolták össze a határ minden üszkös búzáját, a 
kiselejtezett rozsot, a felmaradt árpát. Ebből készí-
tették aztán a tiszta búzalisztet. A ruténnek ez is jó. 

De kalkulusukba hiba csúszott, elszámították 
magukat. A mixtum compositumot a rutén gyomra 
sem vette be. 5000 korona értékű liszt eladatlanul 
hevert; csak takarmányozásnál lett volna haszna-
vehető. De ez az eset az érték felének veszteségét 
jelentette volna. Van egy eszmém, mondja Borge-
nicht. Eredj, asszekuráld be a malmot, a többi az 
én dolgom. Eredj le, mondja Kannengiesser. Én nem 
mehetek, mert én már négyszer égtem le, de neked 
csak egyszer volt bajod a biztosítóval, neked hisznek 
még. És Kannengiesser beasszekurálta a malmot. 
A legközelebbi péntek reggelén Borgenicht üzemében 
több rendbeli mulasztást konstatál s kárát rutén 
munkásaival szemben 3 koronában állapítja meg. 
Majd megfizetitek, ti gazok. 

Péntek délben magához hív két esküdtet egy 
korty szilvóriumra, egy kis kóstolóra. Ekkor folyt az 
ép ez időtájra halasztott «malmi» fizetés. Három 
munkásnak egy-egy koronát húznak le. 

Ez sok pénz ! A munkások dühöngenek, károm-
kodnak, fenyegetnek. Szombat reggelre, mire a két 
üzlettárs az imaházból haza jő, ketté volt törve a 
malom egy kis tranzmissiója. 

— Ez a rutének műve, — panaszolja Borgenicht 
a szolgabírónak. Tanúim is vannak. Két esküdt 
véletlenül akkor járt nálam, mikor azok fenyegettek 
és bosszúra esküdtek. 

A szolgabíró még szombat délutánján bekísér -
teti a három rutént. Vasárnap reggel kihallgatják, de 
tagadják vétkes voltukat. Borgenicht előteremti két 
szavahihető tanuját, a két esküdtet. Ezek elmondják 
a tényt, az esetet. Igaz, Isten átkát hívták, majd 
befellegzik neked; majd megmutatom, hogy kivagyok, 
majd megbánjátok ti azt. Hát ki más törhette volna 
el azt a masinát? 

A szolgabiró Ítélete még kíméletes volt, mert 
csak 48 órát diktált mindegyik fejére. Azonban az 
eset nincs befejezve. Hétfőn este mindhármukat 
szabadlábra helyezték. A három rutén ártatlanságá-
nak tudatában el volt keseredve. Újból átkozódott, 
újból fenyegetőzött ott a nagy piacon, az egész nép 
füle hallatára. Ezen az éjjelen a malom kigyuladt és 
természetesen porrá égett minden. Az épületet meg-
közelíteni nem lehetett, ott lángolt a véletlenül épen 
tegnap hozott szalma széna, amint másnap akarták 
elhelyezni a végleges helyen. 

Ki lehetett a gyújtogató? Hogy kicsoda? Hisz a 
vak is látja. Hát ki átkozódott, ki fenyegetett, kinek 
volt bosszúra oka. A dolog még kérdés tárgyát sem 
képezheti. A biztosító fizetett, mint a köles. A liszt 
jó áron kelt el. 

De álljunk meg itt egy pillanatra. Észreveszik-e 
itt ama stratégiai zsenialitást, mely az eset mikénti 
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iniciálása és lebonyolítása körül megnyilvánult, ama 
mélységes kombinációt, lélektani dedukciót, mely a 
lánc egyik szemét a másikba illeszti, ama számfej-
tést, bol az ellenség szive, lelke, agya csak arith-
metikai tényezőként szerepel oly tényező gyanánt, 
melynél, akár a hírhedt brémai pokolgépnél, mathe-
malikai pontossággal előre van meghatározva, hogyan 
és mikor fog működni. 

Igy kell megtörténnie, mert máskép nem történ-
hetik. Erre a kalkulusra építem tervemet». (Ungár 
Miklós kassai gyáros leveléből a «Kazárföldön»-re 
vonatkozólag «Magyarország», 1902. júl. 5.) 

Az emberi test nemesebb organumai között egy 
sincs, mely oly benső viszonyban volna a kedéllyel, 
mint a szív. Krejsig írja : 1 

«Az összes kedélymozgalmasságok izgalomba 
hozzák a szivet. A főhatárok alapjában párhuzamo-
san futnak a lélek tevékenységének állapotával, mely 
minden kedélymozgalomnál különböző. Minél sza-
badabb és energikusabb a kedélymozgalom termé-
szetének inegfelelőlcg a lélek tevékenysége, annál 
inkább előlép a szív fokozott tevékenysége; azért az 
öröm és heves harag működései lázhoz hasonlítanak 
és könnyen elö is idézik azt. A rémületnél a lélek 
tevékenysége korlátozottabb, mert annak lélektani 
oka épen abban fekszik, hogy nem veszünk észre 
némely gyorsan bekövetkező veszélyt : de egyszer-
smind ez az affektus azon törekvéssel van össze-
kötve, hogy a veszéllyel szembehelyezkedjék az 
ember; ez már nem történik többé az aggodalomnál ; 
a lélek energiája megbénultnak tűnik fel és így a 
szív energiája is enged a capillarsystéma ellenható 
energiájának. Azért az örömet és haragot kiséri az 
erős, heves pulzus és szívverés, mély, szabad és 
gyakran ismétlődő lélekzetvétel, az arc pirulása, a 
szemek szikrázása, a testnek helyzetei, melyek az 
önkéntes izmok intencióját kifejezik stb. Ellenben a 
rémületnél az ember halvány lesz ; a vér a bensőbe 
tolul a szív felé, a pulzus kicsiny, összeszűkült, vagy 
megakad, épúgy a szívverés; az elfogódás érzelme 
fogja el a keblet, hirtelen szédülés áll be, de csak-
hamar rá a szívverés heves lesz, meggyorsul, a pul-
zus ismét kifejlődik stb.» 

A régiek a kedély s egyszersmind az alsóbb 
vágyótehetség szervéül a szivet tartották. A vegetativ 
élet organuma egyszersmind a vágyóképességé is. 
A vegetativ functiókat is tehát a szívből vezeti le 
szent Tamás. Aristotelesre hivatkozva elnevezi a 
szivet a «testi organismusban történő minden változás 
kiinduló és végpontjának» 2 elnevezi «az életerő for-
rásának» tekintettel az egész testre, alkotó elvnek 
tekintettel minden tagra, míg ellenben az érzéki 
észrevevő és motorikus erők középpontja a fejben 
van. Cor est princípium virium vitalium in toto 

1 Die Krankheiten des Herzens t. B. 119. 
a Thom. S. 1. 2. p. q. 38. a. 5. ad 3. 

corpore, et est princípium omnium membrorum 
quantum ad esse, ut dicit Philosophus: sed caput est 
princípium virium animalium, quae pertinent ad 
sensum et ad motum. Thom. in III. Dist. 13. q. 2. 
a 1. ad. 5. 

Ez a régiektől a szívnek tulajdonított szerep 
azonban túlzott. Mert a physiologiai kutatások ered-
ménye szerint : «a vegetativ erőnek organuma ép 
úgy, mint az alsóbb vágyótehetségé — sőt a kedélyé 
is, amennyiben actusai természetünk testi oldalához 
tartoznak, semmi más, mint az organikus vagy sym-
pathicus idegrendszer; a szív pedig csupán egyike 
a vegetativ élet főbb orgánumainak».1 

Miért gyakorolnak a kedélymozgalmak épen a 
szívre oly túlnyomólag jelentős hatást? 

Az bizonyos, hogy a szivet, mint minden izmot, 
csak az idegek befolyása ingerli a neki sajátos 
rhythmikus összehúzódásra. l)e minő természetűek 
ezen szívidegek: organikusak-e vagycerebrospinálok? 
Hein szerint: az erő, mely a szívösszehúzódásokat 
okozza, a sympathikus idegrendszer gangliáitól veze-
tendő le. «A különösen összetett centrumot, melyből 
a szivet hajtó erő közvetlenül kiindul, Hein véle-
ménye szerint ama számtalan kis sympathikus gang-
liák képezik, melyek a szívizmok által kiterjeszkedő 
idegágacskákra ülnek». Első felfedezőjüktől és leraj-
zolójuktól: Remak-féle szív-gangliáknak nevezik őket. 

Ezzel azonban még nincs megokolva teljesen a 
kedélyből a szívre gyakorolt rendkívüli hatás. Quid-
quid recipitur, per modum recipientis recipitur. 
«A szív a kedélyélet megnyilvánulásaiban azért vesz 
egyéb szerveknél nagyobb részt, mert feladatához és 
természetéhez képest a kedéllyel s egyszersmind az 
alsóbb vágyótehetséggel jobban mint más szerv, a 
legbensőbb viszonyban áll». Sajátlag erre van beren-
dezve és rendelve. 

Jungmann (i. m. 15 1.) közelebbi okot is tud 
mondani. 

Miért van a szívnek fő szerepe a kedélymoz-
galmakban? «A kedélytevékenység az organizmus 
összes vitális erőit nagyobb energiára feszíti. Már 
pedig a vér az, melytől a testi képességek organiz-
musai elevenségüket kapják, melynek eleven viszonya 
hozzájuk, működésük fenntartásához és tökéletesíté-
séhez azért lényeges és teljességgel a legkiválóbb 
mozzanatot alkotja: a tevékenység emelése által 
fokozott erő és anyagelhasználás tehát nyilvánvalóan 
követeli, hogy a közönséges vérpótlásnak illő foko-
zása álljon be, a vérkeringésnek megfelelő, pilla-
natnyi modificatiója történjék». E vért pedig a szív 
készíti és szállítja. 

Ez a testi szívnek a kedély tevékenységeihez 
való benső viszonyának teleologiája. Természetesen 
a testi szív ezen viszonyában is csak mint a vegetatív 
élet organuma jelenik meg. Tóth Kálmán di\ 

1 Jungmann i. m. 139. 
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Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei 
modern vonatkozásokkal.1 (i.) 

Mai társadalmunkat kiválóan jellemzi a szociális 
eszme, a társulás, szövetkezés, egyesülés gondolata, 
a «Viribus Unitis» jelszava. Az egyéniség is nagyon 
szeret érvényesülni, az individualizmus törekvése 
szinte túltengő; de a sok előretörő egyéniség küzdel-
meiben be kell látni, bogy az egyesülésben több erő 
rejlik, sőt hogy az egyéniségek ereje is leginkább a 
nekik megfelelő egyesületek keretében és támogatá-
sával fejtheti ki társadalmi hatásait. 

A sokféle egyesületek közt megalakultak korunk-
ban az ifjúsági egyesületek is. Ifjúság a társadalom 
virága. Miként a virág a természet legszebb ékessége, 
amelyből haszon lehet ugyan, ha gyümölccsé fejlik, 
de maga a virág haszon nélkül is gyönyörködtetője 
a szemnek: úgy a társadalom ifjúsága szintén a tár-
sadalom ideális szépségeinek, eszményi törekvéseinek 
a hordozója, amelyhez legjobban illik a szép, magasz-
tos célok, feladatok iránt való lelkesedés, mely hősöket 
szül s nemes, áldozatkész elhatározásokat, hogy akik 
a lelkesedés hevében nagyra határozták el magukat, 
ezen elhatározásban kialakítsák, megacélozzák jel-
lemöket s ilyképen aztán a haszonra, anyagi érde-
kekre nem néző idealizmusból a társadalomra nézve 
hasznos tevékenység sarjadzon ki. 

A magyar katholikus deákok szintén megala-
kították egyesületeiket, s kerestek eszményt, ideált, 
ki a hozzájuk méltó, nekik leginkább való nemzeti, 
társadalmi és egyéni célokban, feladatokban, törek-
vésekben mintaképül és pártfogóul szolgáljon. S e 
mintaképet, eszményt és pártfogót megtalálták Szent 
Imrében, az első magyar király ifjan elhunyt, de 
Istentől nagy erényeihez méltóan megdicsőített fiában. 
A magyar katholikus ifjúság valóban büszke lehet 
választására, ideáljára. 

Szent Imre igazi nagyságáról életrajza, legendája 
csak halvány fogalmat nyújt, mert majdnem egy 
századdal utóbb foglalta írásba valamelyik külföldről 
ide költözött deák, talán az a Fulkó vendég, aki Író-
deák, vagy titkárszolgálatra Almos herceghez szegő-
dött, az ő elköltözése után pedig az esztergomi érsek-
nél, majd öt veszprémi püspöknél szolgált s 1146-ban 
megíratta végrendeletét. 

A távoli időben, halvány vonásokkal megrajzolt 
Szent Imre-legendánál sokkal értékesebbnek kell 
tekintenünk azon Intelmeket, amelyeket maga Szent 
István fogalmazott és írt vagy íratott meg az ő ked-
ves fiának és örökösének, Imre hercegnek, s amelyek 
szerint őt a magyar közélet, politika és társadalom 
vezetésére nevelte. Nem lehet kétség az iránt, hogy 
a nemeslelkü szent ifjúban, ki a világi erényekben 
s ügyességekben is gyakorolta magát -— hiszen vadá-

1 Előadás a kolozsvári Szent Imre Egyesület Szent Imre 
ünnepélyén, 1911. november 5-én. 

szaton vadkan ölte meg — hogy e szent ifjúban bölcs 
szigorú atyjának Intelmei, államtani elvei termékeny 
talajra találtak. 

Szent Imre politikai s társadalmi nevelésének 
elvei alapjokban, lényegökben véve ma is igazak és 
gyakorlatilag érvényesíthetők, sőt úgy kellene, hogy 
lehetőleg érvényesüljenek is, alkalmazva a jelenkori 
viszonyokhoz. 

Ismeretes a római történelemből, hogy Pyrrhos 
epirusi király görög követe, a nagyműveltségű Ivineas 
előtt a római köztársaság szenatorai bölcseségökkel 
és méltóságos viselkedésökkel úgy túntek föl, mintha 
csupa királyok ültek volna előtte. E nagyszerű benyo-
másra gondolva úgy szeretném, vajha a magyar ifjak, 
még a legszegényebbek is, kivált a magyar társada-
lom és politika majdani vezetésére, irányítására hiva-
tott egyetemi ifjak úgy tűnnének föl, mint megannyi 
királyfi, kik teljes mértékben átértik s átérzik magas, 
nemes, nehéz hivatásukat és erre méltóan készülnek, 
dolgoznak, lelkesednek s fejlesztik jellemöket eszményi 
erős alapelveken. Vajha igazán méltó ideálja, Szent 
Imre királyfi, élne minden magyar ifjú lelkében, törek-
véseiben, tetteiben s egész viselkedésében! 

De még ha nem sikerül is teljesen megvalósítani 
a magas eszményt, azért okos és hasznos dolog a 
törekvéseket oly magasra irányítani, hogy lia a cél-
pont távolsága miatt közben lankad is az erő, s lia 
lazul is időnkint a lelkesedés, azért ezt a célpontot 
lehetőleg megközelítsük. 

Erkölcsi értelemben épen nem képtelenség a 
királyfi hasonlata s példájának a követése. Az ember 
önmagában véve is egy egész kis világ, valóságos 
mikrokozmos, amelynek szükségletein, érzelmein, 
vágyain, törekvésein, képességein bölcsen uralkodni, 
mindezt helyesen irányítani és elhatározásra, még 
áldozatok árán is tettekre bírni: nagy uralkodói 
erényeket föltételez. Ha a delphosi-i bölcs feliratként 
önmagát ismerni a legnagyobb bölcseség, úgy elmond-
hatjuk azt is, hogy önmagunkon uralkodni a leg-
nehezebb uralom. Aki önmagát jól ismeri s önmagán 
erősen tud uralkodni, az a leghivatottabb arra, hogy 
másokat is bölcseségre vezessen és az állami, társa-
dalmi életben vezető, mintegy uralkodó szerepet 
töltsön be, a királyi uralomnak mintegy részesévé 
legyen. 

A Szent Imrének szóló Intelmekben nagy állam-
férfiúi bölcseség, sok társadalmi, közéleti tapasztalat 
szűrődött le és kristályosodott ki, tömör, századok 
rombolását is kiálló uralkodói elvek alakjában. Nem 
is lehet ilyen tömör, a rokon kifejezések gazdag hal-
mozása mellett is rövid, szabatosan és nagy rend-
szerességgel megfogalmazott államtani irat egyetlen 
középkori uralkodónak a szellemi alkotása. Századokon 
át többszörös átdolgozásban kellett már érlelődnie 
az uralkodói elvek első fogalmazásának, míg végre 
Szent István király maga is mintául vette, talán Szent 
Gellért bencés apáttal, fia nevelőjével, többször meg-
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beszélte, az akkori magyarországi viszonyokhoz alkal-
mazta s fiára való személyi vonatkozásokkal átszőve 
átdolgozta s a magáévá tette. 

Szent István Intelmei tulaj donképen az ő fiának 
és reménybeli közvetlen utódának, Imrének szóllak 
s nem készült e magánirat köztörvénynek; de a 
Magyar Törvénytárnak, a Corpus Juris Hungaricinak 
szerkesztői és legelső kinyomatói a magyar királyok 
decretumai élére első decrelunml, első törvényül 
állították oda az első Szent Király államtani iratát, 
így találták ők ezt már a régibb codexekben is. 
Magyar királyok és államférfiak magukra nézve tör-
vényként tekintették Szent István uralkodói elveit. 

Bennünket már kilencszáz esztendő választ el a 
Szent Imréhez intézett Intelmek szerzése korától. 
Az egészet átható vallásos politika bizony messze is 
áll mai társadalmunk politikai hitvallásától. Hiszen 
részletekben kell különbségnek lennie annyi idő óta. 
De kell-e különbségnek lennie a lényegben, az ural-
kodás, az állami és társadalmi életfelfogás alapelvei-
ben, s mennyiben jogosultak, helyesek, jótékonyak 
Szent István elvei még modern korunkban is: ez a 
nagy kérdés, amelyre szeretnék röviden, becsülettel 
megfelelni. Erdélyi László dr. 

71 föld és az élet történetéről. <vii.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Foglalkozzunk még röviden ama kérdéssel, hogy 
vájjon valóban a tudománnyal ellenkező nézete van-e 
annak, aki hiszi, hogy az első emberi testet a mai 
alakjában közvetlenül teremtelte Isten a föld ele-
meiből ? 

A teremtés tényének anthropomorphisztikus fel-
fogását itt is elvetjük, mert nem szabad agyagból 
mintázó emberként elgondolni a Teremtőt. Ertjük 
azonban itt a Mindenható akaratából történő szel-
lemi ténykedést, melynek eredménye volt az ember-
nek testestől lelkestől való s egyszerre, tehát fejlődés 
nélkül történt megjelenése. A test anyaga a földnek 
már meglevő elemeiből alakult hirtelen. 

Hangsúlyozom, hogy az alábbi magyarázatot — 
melynek magam is csak spekulativ jelentőséget tulaj-
donítok — azért irom, hogy bebizonyítsam, misze-
rint az ember eredéséről való imént említett nézet 
a tudomány mai állásával összeegyeztethető. 

Hivatkozom az előző cikkekben mondottakra, 
főleg arra, hogy a tudomány mai eredményeit össze-
gezve sem nyerünk bizonyítékot az embernek állati 
eredéséről. Hivatkozom továbbá arra, hogy a modern 
biologia nem ismer jelenleg történő élet-öntermő-
dést és csak föltételezik egyesek az életnek ősnem-
ződéssel való eredését, bizonyítékaik azonban nin-
csenek. A bölcselet ellenben meggyőző érveket sorol 
fel arra vonatkozólag, hogy az első életet, illetve az 
élőszervezetek őstypusainak élőcsiráit teremteni kel-
lett. Aki ezt a tételt el nem fogadja, annak hinnie 

kell, hogy az anyag is, meg a szerves élet is öröktől 
s önmagától való. Az utóbbi föltevésre vonatkozólag 
azonban bölcseleti bizonyíték sincs, ellenben a szer-
ves életnek földünkön való kezdődését a modern 
élettani kutatások eredményeire hivatkozva bizonyos-
nak mondhatjuk.1 

Hivatkozom még ama újabb élettani fölfogásra, 
mely szerint az élet nem egy őssejttel, hanem poly-
phyletice keletkezett. 

Az oksági elvnek alkalmazásával az élet eredé-
sének kutatásakor természetfölötti okra kell követ-
keztetnünk. Az első élőszervezetet, az első életelvet 
teremtő működésnek kellett létrehoznia. 

Ha elismerjük, hogy az első élőszervezetet, illetve 
az első őstypusok kezdetleges élőalakjait Isten terem-
telte — pedig ezt elismerni kényszerít bennünket az 
oksági elv alkalmazása — akkor miért ne ismer-
hetnők el azt is, hogy az első embernek testét és 
lelkét szintén közvetlen, külön teremtéssel alkotta a 
Teremtő ? 

Hiszen az első életelv, vagy életelvek bizonnyal 
az anyag teremtésétől különböző teremtő működés 
következtében létesült. Ugyan mely ok kényszeríti a 
gondolkodót ama föltevésnek elfogadására, hogy a 
Teremtőnek alkotó ereje az első szerves élet létesítése 
után nem működött, vagy nem működhetett többé? 
Ez a föltevés a mindenhatóság fogalmával ellenkezik. 

Sőt a Teremtő végtelen bölcseségéből eredő cél-
szerűséggel ellenkezett volna: akkor teremteni az 
embert, midőn a föld még nem volt alkalmas az 
ember hordozására; lia pl. a jura-időszaki szörny-
állatokkal engedte volna az embert Isten együtt élni 
s a létért küzdeni legyőzhetetlen nehézségek között. 

Amint az első életelves szervezetet akkor alkotta 
Isten, midőn és valószínűen mihelyt alkalmassá vált 
a föld az élet hordozására ; hasonlóan az emberi is 
akkor alkotta teremtő akaratával, midőn a kellően 
kialakult természetes környezet az első ember életé-
vel összhangban létezhetett. 

1 Helyeseljük mi is Branca krit ikáját: «Der Monismus 
fordert, indem er die Entstehung belebter Materie aus unbe-
lebter annimmt, einen Wunderglauben ; ganz ebenso, wie 
das in anderer Weise die Kirche tut. Diese letztere legt die 
Kraft, Wunder zu tun, d. h. gegen die Naturgesetze zu han-
deln, wenigstens in die Hand eines lebendigen Wesens; jene 
in die Hand der toten und geistlosen Materie! Für den, 
der überhaupt an Wunder glauben will, muss ersteres viel 
anmutender erscheinen als letzteres. Wer dagegen frei 
von Wunderglauben sein will, für den gibt es nur die 
eine einzige Erklärung: Dass auch das Leben von Ewigkeit 
her in der Welt besteht; vorausgesetzt natürlich, dass die 
unbelebte Materie von Ewigkeit her ist.» 

Ha öröktől fogva alakult volna az ősködből a világ, 
akkor már kihalt volna minden, vagy pedig a világmegújiio-
dás körforgását föltételezve kell magyaráznunk a jelenlegi 
kozmikus mozgást. De a Haeckel-féle világmegújulást mi sem 
bizonyítja. «Gegen diese Lehre Haeckels — írja Branca — 
sind die wunderbarsten kirchlichen Dogmen ein Nichts.» 
(Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. 
1910. 110. 1.) 
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Aki nem nézi felületes szemlélettel a világot, az 
észre tudja venni a létező összhangot nemcsak a 
természeti környezel és az ember-, de az ember és 
az erkölcsi s természetfölötti világ közt is! 

Ne feledjük, kérem: a «tudomány» nem csupán 
állattan, embertan, vegytan és fizika, nemcsak ter-
mészetrajz és élettan, hanem lélektan s főleg filozó-
fia és theologia is. Az ember eredésének kérdésében 
tehát nemcsak az anthropologia és palaeontologia 
illetékes forum, hanem igenis az egyesített tudo-
mány. 

Mondják egyesek: ha Isten az embert az állatok 
származásfajától elkülönítve teremtette, miért alkotta 
volna mégis az emberi testet az állatihoz hasonlóvá? 

Válaszunk a következő : Mivel egyrészt az em-
beri szervezetnek az állatihoz való hasonlósága tény, 
másrészt pedig az embernek állati eredését a tudo-
mány mai állásának megfelelően, fenntartás nélkül 
elfogadni könnyelműség volna, azért joggal keres-
hetjük az emberi test állati hasonlóságának okát a 
hiányos természettudományi tényéknél magasabb 
momentumok között. Ilyenre hivatkozunk az alábbi 
magyarázatban. 

A világegyetemben öszhang van, bár megszám-
lálhatatlan s nagyon különböző lények összessége; 
benne létezik minden : az elektróntól a porszemen 
át a sziklahegységig; a baktériumtól az óriás euka-
liptuszig; az amőbától az emberig s tőle a szellem-
világon át a világfeletti Istenig. 

Az ember a Teremtő terve szerint összekötő ka-
pocs az anyag és a szellem között ; kapocs, mely a 
látható világot a szellemivel, a természetfölöttivel fűzi 
össze. Az ember teste a föld elemeiből való, de értel-
mes öntudattal biró lelke az «Isten lehelete», szel-
lemi való. Teste hasonlít a főemlősökéhez, melyek-
hez a lények folytonosságában hozzákapcsolódik; 
ezért van az emberi szervezet a természet fiziko-
kémiai törvényeinek alávetve, ezért érzi a fiziologiai 
ingereket, ezért kiséri szellemi működését az agy s 
idegrendszer módosulása. Ugyaezen szempontból ért-
hető, hogy miért vannak természeti gyengeségei, töké-
letlenségei ; miért kiizd az ártalmára levő ellenséges 
természeti elemekkel. 

Az ember lelkét azonban «saját képére s hason-
latosságára» teremtette Isten.1 Ugyancsak a lélekre 
vonatkozólag áll a szentírási szó: «Adae vero 11011 
inveniebatur adjutor similis ejus», t. i. a teremtett 
állatok között. 

Miként az egyes állattypusok egyedeinek szerve-
zete megfelelően alkalmazkodik ama környezethez, 

1 Eme hasonlatosságnak mély erköcsi értelme van. Ha 
ugyanis az ember megfeledkezik szellemi eszményképéről, 
Isten parancsait meg nem tartva: bűnökkel homályosítja el 
lelkét, akkor Isten képmása lelkében mindinkább elhomá-
lyosul s ezzel kapcsolatban uralomra jut az emberen a test, 
az állatias ösztön. Mint mondani szokás : nz erkölcstelen 
ember eláUatiasul. 

melyben él, pl. a hal úszóival a vízhez, a madár 
szárnyával a levegőhöz; úgy alkalmazkodik az ember 
szervezete az ő világához, teste alkalmazkodik a lát-
ható természethez és a szellemi világhoz ; ezért egye-
nes a járása, ezért van értelmes lelket hordozni képes 
agya s idegrendszere. 

Az állatokénál sokkal nagyobb agyvelőt befo-
gadó emberi koponya, meg az egyenes járáshoz alkal-
mazott gerincoszlop: a szellemi működésre való 
tekintettel nyerte ama jellegzetes alakját, mely kizá-
rólag az emberi typ us sajátja. 

Mivel az emberi szervezet tényleg olyan beren-
dezésű, mint minő a főemlősöké lenne, lia testük 
speciális emberi typussá alakulna át, azért az emberi 
szervezet jogosan tekinthető a gerinces állattypus 
átalakulásának, tökéletesebb kifejlődésének — ideális 
értelemben. 

E felfogás szerint az embernek annyiban kell 
állati hasonlósággal bírnia, mennyiben a teremtés 
eszményi terve kívánta, hogy az ember a világegye-
tem összhangjához hozzájáruljon. 

Az istenthivő gondolkodó belátja, hogy a terem-
tés művészi összhangjának, Isten fönséges teremtés-
tervének minél tökéletesebb megértése nagyobb érde-
kűnk, mint az erőszakkal mindent egységesíteni akaró 
származástani fölfogás, mely egyébként is csak egy 
részét oldhatja meg a világproblémáknak. 

Hogy a teremtés terve szerint : a szellemi lélek-
kel biró ember a látható világhoz is tartozzék s az 
anyaggal kapcsolatot képezzen, ahhoz nem kellett az 
állatvilágból való tényleges genetikus kifejlődés; elég 
ahhoz a hasonlóságon alapuló ideális leszármazás; 
az anyaggal való összeköttetésünk amúgy is nyilván-
való, mert testünk anyaga tényleg a föld elemeiből 
való. 

Az említett felfogás szerint az emberre vonat-
kozólag is érvényesül a természet lényeinek összessé-
gében észlelhető létezési rangfokozat, sőt a kifejlő-
dés gondolata is, de a kifejlődés az emberre vonat-
kozólag ideális (csak az egyéni kifejlődés az embrio-
nális állapottól kezdve reális). 

Különös figyelemre méltó ama következtetés: 
lui az élet valóban polyphyletice, vagyis több ősty-
pussal keletkezett, miként ezt újból általánosabban 
vélik, akkor az egész szerves világnak közös kifejlő-
désében szintén csak ideális folytonosságot gondol-
hatunk, mert akkor a különböző szármázásfák egy-
mástól függetlenek, tehát akkor pl. a gerincesek az 
ízeltlábúakkal, sőt talán a madarak az emlősökkel 
származási összefüggésben nincsenek, nem rokonok.1 

Az előadottakból eléggé nyilvánvaló, hogy az 
ember eredésének a szentírás szövege szerint való 

1 Érdekes gondolatot közöl R. Handmann S. J. az ember 
származására vonatkozólag : 

«Ist eine Entwicklung der Tierwelt aus einigen Haupt-
typen anzunehmen, und so auch die jener menschenähnli-
chen Tierordnung, der Allen, so ist der Mensch erst dann 
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elgondolása, az emberi testnek közvetlen teremtés 
által való létrejöttének hivése a természettudomány 
mai állásával ésszerűen összeegyeztethető. 

Hajós Szaniszló. 

A halottégetés. (i.) 
Tant de bruit pour une omelette. 

A halottégetés, vagy amint ezt a nem épen 
barátságos szót ujabban szelídítették és modernizál-
ták, a hatotthamvasztás kérdése ismét aktuálissá 
kezd lenni. Az «Országos Hamvasztó Egyesület» 
1906-ban történt megalakulási mozgalma óta mind 
a mai napig, egy-két felolvasást, amely elsőrangú 
művésznők szavalataival volt fűszerezve és az időn-
ként megjelent folyóiratot leszámítva, eredményt 
nem mutathatott föl. A belügyminiszternél járt kül-
döttség' fáradozása is meddő maradt, ott állunk 
tehát, hogy Magyarországon, a kultura és a felvilá-
gosodottság korszakában az ember holttetemét sem 
égettetheti el, ezért is külföldre kell kivándorolni. 

A halottégetés behozataláért folytatott eme siker-
telen papir- és szóküzdelem után nem csoda, lia az 
eszme apostolai gyakorlati siker eléréseért a kultura, 
a felvilágosodottság, a közegészség, a közgazdaság s 
más egyéb nevében a jó székesfővároshoz fordultak, 
hogy az a saját neve alatt vigye diadalra azt az 
eszmét, amelybe ők egy jobb ügyhöz méltó buzgalom 
és fáradozás dacára még lelket sem tudtak verni. 

A székesfőváros magáévá tette az eszme meg-
valósítását s hajlandó a halottégetési üzemet házi 
kezelésbe venni. Miért is ne ! Egy pár százezerkoro-
nányi üzem milliós vállalkozásai közepette megkoc-
káztatható, amikor folyton azt szuggerálják neki, 
hogy már az első években is annyi emberi hulla-
égetés lesz, hogy a befektetett tőke kamatai és az 
üzemköltség is megtérül, nem számítva az erkölcsi, 
a közegészségi és közgazdasági hasznot. A közgyűlé-
sen elhangzott sürgető interpellációk után a köz-
egészségügyi ügyosztály, terjedelmes memorandum-
ban összegyűjtött érvek súlya alatt, amelyeket az 
eszme apostolaitól annyiszor lehet hallani, javasolta, 
hogy a Tanács indítványozza a közgyűlésnek : «intéz-

erschaffen worden, nachdem dieser Zweig der Tiere sich 
soweit entwickelt hat, dass der Organismus derselben jenem 
des Menschen nahe gekommen, wenn er auch immer und 
jederzeit seinen spezifisch tierischen Typus bewahrt hat. 
Dieser menschenähnliche Organismus wurde dann (in der 
Weise, wie oben näher auseinandergesetzt worden ist) in 
einen spezifisch menschlichen Organismus umgebildet, also 
nicht in dem Sinne, dass irgend ein menschenähnlicher 
Tierleib tatsächlich in einen Menschenleib umgewandelt 
worden und dieser Menschenleib früher ein Tierleib gewe-
sen ist, sondern in dem Sinne,dass der Menschenleib dem Plane 
des Schöpfers gemäss zwar eine Tierähnlichkeit, aber auch 
zugleich eine solche Vollkommenheit aufweisen soll, als 
würde jener Organismus eine Umbildung und Anpassung an 
das spezifisch menschliche Leben erfahren haben. Es ist 
keine tatsächliche, sondern geistig gedachte, ideelle Umbil-
dung.» (Theol. Quartalschrift. 1911. 533. 1.) 

zen a belügyi kormányhoz a halotthamvasztás fakul-
tativ módon, a fennálló rendeletek megfelelő módo-
sítása mellett, leendő megengedése, illetve annak 
rendeleti úton való szabályozása végett indokolt fel-
terjesztést». Ezzel kapcsolatban javasolta az ügyosz-
tály, hogy Budapesten a székesfőváros 200.000 korona 
költséggel egy krematoriumot állítasson fel s e célra 
a kerepesi temetőben két parcellát jelöljön ki. A kre-
matorium üzemét vegye házi kezelésbe. 

A javaslatnak a közgyűlés által való elfogadása 
szinte bizonyos s mire e sorok nyomtatásban meg-
jelennek, tán már el is lesz fogadva, hisz a köz-
gyűlés elé való mielőbbi beterjesztése meg lett igérve. 

Ilyen előzmények után talán nem lesz fölösleges, 
lia a halottégetés eszméjét a maga teljes valójában 
bemutatjuk, a mellette fölhozott indokokat és érve-
ket a tudomány és a szakvizsgálat lámpájával meg-
világosítjuk, az elhangzott syrene-dalokról, amelyek 
a kegyelet, az ethika és aesthetika szent nevében 
zengenek, bebizonyítjuk, hogy hamis hangnemből 
indulnak, hogy céljuk a megtévesztés és tévútra veze-
tés; végül pedig", miután bebizonyítottuk, hogy a 
halottégetés csak egy fölkapott eszme, hogy csak egyéni 
érdekeket szolgál, hogy luxusszámba megy, hogy 
belőle a köznek haszna nincsen, nem lesz feles-
leges végre, mondom, lia kérdezzük és kutatjuk, miért : 
«Tant de bruit pour une omelette»? 

A halottégetés apostolai azzal kezdik, hogy végre 
megjött már az idő, amikor a magyar közönség is 
eljutott a felvilágosodottság és az intelligencia ama 
fokára, amelyen csupán a régi szokásokhoz való 
merev ragaszkodásból és előítéletből — ami nem 
gördíthet akadályt a modern kor közjólétet emelő vív-
mányai elé — nem fog idegenkedni a halottégetés 
eszméjétől, azt megérti és befogadja. Természetesen 
nem maradhat el a nemzeti önérzetre való hivat-
kozás sem. Balkán után — leszámítva a monarchia 
másik felét, amely a fölvilágosodott és magyar ember 
előtt úgy sem számít — azt mondják már csak mi 
vagyunk, ahol nincs krematorium! 

így beszélnek és hangolnak jobbra-balra. Vegyük 
tehát elő az egyes érveket, amelyek a halottégetés 
közkedveltté tétele végett említtetnek. 

Minden eszme népszerűsítésénél nagyon hangu-
latkeltő a történelemre s az abban feltalálható pél-
dákra való hivatkozás. Az eszme hirdetői is felhasz-
nálták ezt, természetesen az adatokat a maguk javára 
csoportosítva és magyarázva. Azt állítják, hogy a 
halottégetés már az ókorban is a kultura magasabb 
fokán álló népeknél kezdett divatba jönni s ott is 
a megkülönböztetett, a magasztosabb és a szebbik 
megsemmisülési módnak tartották, a földbe való 
temetés inkább a misera plebsnek és a megbélye-
gezetteknek a temetkezési módja volt. 

Herakles, akit a görögök a halottégetés feltaláló-
jának tartanak, a tűzben semmisült meg. Homeros 
tanúsága szerint, Trójánál Patroklos és Hector fete-
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mét elégették, míg az öngyilkos Ajaxtól a lángba-
temetés tisztességét megtagadták. Görögország fény-
korában Plutarchos szerint, Solon, Alkibiades, Timo-
leon stb. tetemét hasonlókép elégették. Az ős-rómaiak-
nál, Dido királyné esete kapcsán, hasonlókép dívott 
a tetem elégetése. Róma hatalmának delén Antonius, 
Oktavius-August us, Julius Caesar, Brutus, Tiberius, 
Caligula, Nero holttetemét elégették. Julius Caesar 
és Tacitus pedig arról tanúskodnak, bogy az ős 
germánoknál a halottégetés felette el volt terjedve 
és nagy pompával űzve s ezen tisztességből a házas-
ságtörőket eltiltották, ezeknek tetemét a mocsarakba 
sülyesztették. 

Ezek a tények azonban hamis világításba vannak 
beállítva. Kétségtelen tény ugyanis, hogy az ősember 
eredetileg nem égette el hozzátartozójának holttestét; 
az anyaföld volt az, amely az emberi holttetemeket 
földolgozta és elporlasztotta, vagyis a földbe való 
temetkezés volt a halottak legelsőbb temetkezési 
módja. Erre az őskori embereket a természetes ösz-
tön és magának a természetnek az útmutatása vezette 
reá. Mindaddig, amíg az őskori népek békében és 
nyugalomban éltek, egyik a másikat nem verte ki 
tartózkodási helyéből, egyik a másik sírjait nem bán-
totta, nem volt szükségük eltérni a földbe való elte-
metés methodusától. Mihelyt azonban elhatalma-
sodott a népek közti háborúskodás s egyiknek mene-
külnie kellett a másik elől s az ellenségeskedés és 
a bosszú a sírokat sem kímélte, beállt annak a 
szüksége, hogy a kedves és nevesebb halottak tete-
mei megvédessenek az ellenség esetleges bosszújától; 
továbbá hogy azok ne feküdjenek távol kedveseiktől 
vándorlási, menekülési útjaik mentén, ismeretlen s 
többé fel nem található sírokban. Ez lehetett ama 
szükség, hogy az ős pogány népek reá jöttek az 
elégetésre, azt űzték és gyakorolták mindaddig, amíg 
csak a szükség őket ilyesmire késztette. Ez elégetés 
által a kedves holttetem megsemmisült, elvegyült az 
égő fa hamújával s nem érhette többé meggyalázás 
s ha úgy volt kívánatos, a drága hamvakat könnyű 
volt szállítani, bogy majd a békés letelepedés helyén 
földbe tétessenek s kegyelet tárgyai lehessenek. 

Nem igen tévedhetünk tehát, ha azt mondjuk, 
hogy a halottégetés ős apja és feltalálója nem Her-
kules volt, hanem a szükség, a halottak meggyalázá-
sától való félelem, a kegyelet és a vágy, hogy a ván-
dorló és gyakran lakóhelyet változtató népek kedve-
seik és nagyjaik porait magukkal vihessék. 

Katona József dr. 

Epvházi Budapes t . Visszatekintés lefolyt ezidei katholikus 
nagygyűlésünkre. III. — Ne feledjük, hogy hármas néző-

VItag- pontról ígértünk visszatekintést az ezidei feledhetetlen 
krónika kath. nagygyűlésre : a szövetkezett egyesületek külön 

ülésezése, a szakosztályok határozatai és a nyilvános 
ülések irányadó szónoklatainak nézőpontjáról. Idáig a 
nagygyűlés első napján, vasárnap (nov. 12-én) estig 

bezárólag tartott szövetkezeti egyesületi akciókról volt 
szerencsénk beszámolni. A szövetkezett egyesületeknek 
hétfői (nov. 13.) és keddi (nov. 14.) akcióira kell még 
néhány pillantást vetnünk, hogy visszatekintésünknek 
ez a része befejeződést nyerjen. 

Tehát nov. 13-án, hétfőn, mindenekelőtt a főiskolai 
kongregációk zártkörű értekezlete vette az érdeklődők 
figyelmét igénybe egész V2ll-ig. 10 órakor a Kath. Kör 
fehértermében Szent Ferenc harmadrendje tartott orszá-
gos ertekezletet Kánter Károly prelátus elnöklésével. 
Tréfán, Olsavszky, Havas, Szabó sz. F. r. atyák tartottak 
igen tanulságos előadásokat a tertiáriusság szervezésé-
ről s annak a hitélet emelésére üdvös hatásosságáról. 
Az értekezleten a ft. püspöki karból megjelent Mailáth 
G. K. püspök úr. A tertiáriusok értekezletét megelőzőleg 
9 órakor a Szent-Alajos-Társulat tartotta a Szent-István-
Társulat dísztermében Kohl Medárd dr. püspök úr elnök-
lésével ezidei közgyűlését. Kohl püspök úr és Fischer 
társulati igazgató vezetése alatt ez a fővárosunk terü-
letén egyre jobban kifejlődő egyesület a hitélet, a 
gyermeknevelés, az erkölcsös irodalom terjesztése terén 
igen nagy reményekre kezd kilátást nyújtani. 

Ezekkel az egyesületi gyűlésekkel párhuzamosan 
az Oiszágos Magyar Kath. Iskolaegyesület tartotta, szin-
tén 10 órakor, a Vigadóban rendkívüli közgyűlését, 
Giesswein Sándor dr. országgyűlési képviselő elnöki meg-
nyitóbeszédével, amelyben arra buzdított a sokirányban 
tevékeny és fáradhatatlan prelátus, hogy a katholikus 
iskolákat az állami iskolákkal egyenlő színvonalon kell 
igyekeznünk tartani. Jeney pénztáros rámutatott az 
osztrák iskolaegyesület sikereire. Az osztrák kath. iskola-
egyesület 24 év alatt 2 korona tagsági díjjal 2 millió 
tőke vagyonra tudott szert tenni. A közp. papnevelő 
dísztermében ugyancsak reggeli 10 órakor volt az Alkohol-
ellenes Szövetség közgyűlése Mailáth G. K. gróf s foly-
tatólagosan Fischer-Colbrie Ágoston püspök urak elnök-
lésével. Ebből a közgyűlésből kifolyólag alakult meg 
az Alkoholellenes Szövetség vezérkarául az absztinens 
papok országos egyesülete, amelynek hivatalos cime ez 
lesz : Országos Katholikus Absztinens Keresztegyesület. 
Fővédnökök Mailáth G. K. gróf, Fischer-Colbrie Ágoston 
püspök urak. Ugyancsak 10 órakor tartotta a Közp. 
Kath. Kör társalgó termében tizenegyedik közgyűlését az 
Országos Magyar Cecilia-Egyesület, melyen a püspöki 
karból Fetser Antal dr. fölsz. püspök úr volt jelen. 
Megjelent és igen tanulságos előadást tartott Bécsből 
Swoboda Henrik dr. prelátus, bécsi egyetemi professzor. 
A Glatt Ignác elnöklése alatt lefolyt közgyűlést Járosy 
méltató értekezése Liszt Ferenc orgonamüveiről s 
Kutschera hármas indítványa az egyházi zene ügyének 
előbbrevitele tárgyában tették emlékezetessé. 

Különösen említést és elismerést érdemel a Szent-
István-Társulat Tud. és írod. Osztályának, az Aquinói 
Szent-Tamás-Társulatnak s a Kath. Irók és Hírlapírók 
Országos Pázmány-Egyesületének közösen rendezett 
irodalmi matinéja a Szent-István-Társulat dísztermében, 
ahol az d. e. 11 órakor vette kezdetét. A püspöki kar-
ból jelen voltak Mailáth G. K. gróf, Glattfelder Gyula, 
Várady L. Árpád és Fetser Antal dr. püspök urak. Az 
elnöki emelvényen a három társulat részéről Giesswein 
Sándor dr., Kiss János dr. és Mihályfi Akos dr. foglaltak 
helyet. Nagyszabású volt Concha Győző dr. egyetemi 
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professzor fölolvasása a «Laikus iskola csődjéről»; 
gyönyörű volt s nagy hatást keltelt Krüger Aladár 
«Julián álma» c. históriás éneke; Komoróczy Miklós 
rozsnyói tanár és szerkesztő néprajzi tanulmánya a 
«Barkókról és palócokról» nagyon érdekes volt. A záró 
beszédet Kiss János dr. prelátus mondotta, ismertetve 
a matinét rendező irod. egyesület működéséta katholikus 
társadalom javára. 

Nem lehet itt mellőzni a Magyar Ker. Iskolatestvére-
ket segélyző Orsz. Egyesület X. közgyűlését sem, mely a 
papnevelőintézet dísztermében délelőtt 11 órakor kez-
dődöleg folyt le. Ezen a messzevágó üggyel foglalkozó 
gyűlésen Prohászka Ottokár dr. püspök úr elnökölt. 
Tóth Károly dr. jelentéséből kitűnik, hogy ezt az 
egyesületet országszerte jobban kellene fölkarolni. Örven-
detes tény, hogy a magyar iskolatestvérek már a 
szatmárnémetii tanítóképzőben nyerhetnek képesítést. 
Az elnöklő püspök úr azt ajánlotta, hogy az iskola-
testvérek egyházmegyénkint állítsanak fiókokat. 

Most már elérkeztünk a szövetséges egyesületi 
gyűlések során a második nap délutánjára, amikor is 
V23 órakor a Vigadóban a Szent-István-Fílléregyesület — 
melynek célja templomépítés a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére a budapesti Tisztviselőtelepen — tartotta rend-
kívüli közgyűlését, mely az egyesület életében kimagasló 
jelentőségű eseménnyé fokozódott föl az által, hogy 
azon az egyesület védnöke, Kohl Medárd dr. fölsz. 
püspök úr is megjelent s Vaszary Kolos biboros herceg-
prímás nevében nagyszabású adományt, 10.000 koronát 
adott át a fönt jelzett magasztos célra. 

A Magyarok Nagyasszonya fogadalmi templom-
nak ügyét gondozó egyesület rendkívüli közgyűlésével 
egyidőben tartották a Közp. Kath. Kör társalgó termé-
ben közgyűlésüket, kik az egész országban a Szent-Lélek 
templomának a lelkekben való kiépítésén fáradoznak, 
a Magyarországi Kath. Hittanárok és Hitoktatók Egye-
sületének tagjai, kiknek száma már 847-re emelkedett. 
Elnökölt Dudek János dr., aki megnyitójában a hit-
oktató, illetve hittanár egyéniségéről szólott, akinek tulaj-
donságai közölt uralkodónak a krisztusi hódító kedves-
ségnek kell lennie. A püspöki karból Glattfelder Gyula 
dr. jelent meg s hozott örömhírt az egyesület tagjainak 
a fizetés rendezésére vonatkozólag. Az egyesületi műkö-
désről Aubermann Miklós dr. számolt be, a pénztár 
állását Luncz János dr. mutatta be. Szilágyi Dózsa prem. 
r. kanonok hatásos beszédben fejtegette azt, mikép 
lehet az egyháztörténelem tanításában az itjúság katho-
likus öntudatának fejlesztésére hatni. (Vége köv.) 

* 

Róma. A modernista mozgalomról a «Civiltà 
Cattolica», mint éber és buzgó előőrs, nem szűnik meg 
hol erről, hol arról az oldalról világosságot derítő jelen-
téseket közölni. Közleményeinek forrásaiul a leghitele-
sebb források, a modernisták közlönyei, a luganói 
«Coenobium», a nápolyi «Battaglie d'Oggi», továbbá 
a «Cultura Moderna» és a genfi «Revue Moderniste 
International» szolgálnak. 

Novemberi első számában a «Civiltà» igen érde-
kes s eddig kellő figyelemre nein méltatott oldalán 
mutatja be a modernizmust. A katholikus egyházban 
fészkelődő modernisták vallomásaiból állapítja meg a 
derék folyóirat, hogy bizonyos fúzió van készülőben 

nemcsak a katholikus és protestáns nevű modernisták 
között, hanem a fúzió áramlatába már a zsidó és 
mohamedán modernizmus is bele van vonva. Igen 
találóan mondja a «Civiltà» : «Sokan vannak még a 
a katholikusok között is, kik a modernizmust korunk 
oly jelenségének tartják, amely csakis a katholikus 
egyház körére szorítkozik és muló jelleggel bír. Felü-
letes gondolkodás! Aki nem szorítkozik a látszatokra, 
az belátja, hogy a modernizmus, amint ezt már többen 
és többször mondták, a racionalizmusnak és hitetlen-
ségnek egyetemes, bonyolult és sokoldalú mozgalma; 
kiinduló pontja maguknak a bölcselés és a vallási tör-
ténet alapjainak a tagadása, és célja minden vallás le-
rombolása». 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a tekintélyes folyó-
iratnak következő okfejtését is az igaz, természetesen az 
egy igaz vallás mellett. Magának ennek az okfejtésnek 
tartalma hagyományos; új benne az alak és korszerűség. 
«Hogyha, — ezek a folyóirat szavai, — a modernista 
mozgalom a katholikusok körében nagyobb figyelmet 
keltett s hogyha az itt a vallási tekintély részéről erős 
ellenkezéssel és ünnepélyes kárhoztatással találkozott, 
ez azért történt, mert egyedül csak a katholikus egyház 
következetes magához, híven őrizve az igazságok letéte-
ményét, melyet isteni alapítója bízott reá. 

Több-kevesebb nyíltsággal és következetességgel 
minden modernista a «vallástalan jövő» felé törekszik. 
Ezt a «Coenobium» 1911. júliusi számából a lap szer-
kesztője a mohamedán modernizusra vagyis a babiz-
musra vonatkozólag következőleg állapítja meg: «Min-
den reformista mozgalom törekvése, úgymond, az, hogy 
a vallásosság emancipálódjék minden észbeli dogma-
tikai formula és minden meghatározott szertartás nyűgje 
alól, és az, hogy az ilyen vallásos érzés azonosuljon az 
egyetemes szerelet, szabadság és közreműködés érzemé-
nyével.» Valóságos szabadkőműves észjárás és tendencia ! 

A «Coenobium» szerkesztője ennek az állításának 
igazolására hivatkozik Loisyra. «Egy délutánon,—így be-
széli el az esetet a modernista szerkesztő,— Loisy, akkor 
még a Collége de France professzora, tanári szobájában 
nekem ezeket mondotta : «Ha igaz az, hogy minden űt 
Rómába vezet : igaz az is, hogy minden út bennünket 
abban az irányban távolít el, melyet Róma moderniz-
musnak nevezett el; ebben a «Pascendi» encyklikának 
teljesen igaza van.» 

A zsidó modernizmus éppen úgy, mint a mohame-
dán modernizmus, a tételes vallást puszta természeti 
vallásra akarja szorítani. Az «Union libérale Israélite», 
melyet 1907-ben Lévy alapított, elvei szerint «a Szentírás 
oly könyv, melyben az emberi lelkiismeret a lehető leg-
jobb és legvilágosabb módon szólaltatta meg az Istent. 
De minthogy a lelkiismeret folytonos fejlődésnek van 
alávetve, nem lehet kötelezni senkit a Szentírás betűjé-
nek kövelésére, söt szellemének követésére sem.» 

Leclère, a berni egyetem tanára, «Pragmatisme, 
modernisme, protestantisme» c. könyvében kimutatja, 
hogy ennek az egész mozgalomnak főfő oka a scepti-
cizmus filozófiában és vallásban van, akár az angol-szász 
pragmatizmusba kapcsolódik az, akár a kantianizmus-
ból fakadt német és francia tanokba burkolja magát. 

A «Civiltà Cattolica» végül erős támadást intéz pro-
testáns könyveknek Olaszországban katholikus körökben 
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való terjesztése ellen. Harnack, Caird, Palmer, Durell, Pflei-
derer műveit aposztata modernista papok nagy forgal-
mat kifejtő könyvárusok számára lefordították. Ezzel is 
igazolva van az, hogy a katholikusok körében keringő 
modernizmus alapjában és lényegében protestáns 
elmék alkotása. —y —la. 

Iroda- Könyv a gyermekről . (Munka, játék, művészet. 
j Ignotus előszavával.) Irla Nádai Pál fővárosi reáliskolai 
l o m • tanár. Két kötet. I. 285 1., II. 235 I. Budapest, 1911. 

I. A mű nem a szerző, hanem egy másik izraelita, 
az «Ignotus» néven dolgozó Veigelsberg előszavával 
kezdődik. Rossz szokás ugyan idegen cégérrel akarni csa-
logatni az olvasót, de utoljára is megjárja, ha az a más 
csakugyan okosabbat tud mondani a szerzőnél. A jelen 
esetben határozottan megfordítva áll a dolog. Ignotus 
rosszul ír s csak árt a műnek az ő krajzleros, dob-utcai 
moráljával (ezt írja például: hajolj meg a hatalmasak 
előtt s nyargald le a gyengéket... XIII. 1.). Csodálni 
lehet azért a finomabb Ízlésűnek látszó Nádait, hogy a 
patrónus felesleges keresésében ennyire tévedhetett. 

Ezt a sötét foltot leszámítva, egy kellemesen megírt 
pedagógiai művel van dolgunk, mely elibénk adja mind-
azt, mit a legújabb időben a gyermeknevelésről az 
ó- és újvilágban termelt a világirodalom. A fejezetek 
címei mutatják a munka érdekes és gazdag tar-
talmát : A gyermekszoba. A mesélésről. A gyermek 
játékai. Razzia a képeskönyvek körül. Az ifjúsági iro-
dalomról. Beszélgetés a nagyvárosi életről. Természet-
megismerés. A kert a kulturában. Mogli. Munkára való 
nevelés. A gyermek lelki élete. Ideges gyermekek. Ez az 
első kötet tartalma. A második kötetben : A gyermekek 
művészi nevelése. Amatőrök nevelése. Muzsika és szín-
ház a gyermek életében. Tánc és gimnasztika. Erkölcsi 
és szociális nevelés. A napfényes ház. 

Mindez az anyag a gyermeknevelés körül forog, 
ahogy azt ma a különféle szellemi áramlatok képviselői 
könyveikben és sokhelyütt próbakép beállított nevelő-
intézeteikben véleményezik és ajánlják. A mű érdeme 
főkép ebben a sok apró mozaikból összeállított világ-
képben rejlik. Összeállítva s egyben könnyű, tárcaszerü 
stílusban elbeszélve találjuk benne mindazt a reform-
törekvést, mely ma világszerte a gyermeknevelés javítása 
s a mai igényeknek megfelelővé tétele körül észlelhető. 
Almok és megvalósítható tervek, helyes gondolatok és 
utópiák egész sora vonul el előttünk, amiből majd az 
élet, a családi kör és az iskola le fogja szűrni a hasz-
nálhatót, mint ezt a múltban Rousseau, Pestalozzi, 
Fröbel s annyi más reformer terveivel telte. 

Nádai fiatal ember s mint ilyen impresszio-
nista, fut minden hangulat után ; minden idevonatkozó 
s újnak látszó gondolatban azonnal haladást lát s sok-
szor kellő kritika nélkül lelkesül érte, mert szemláto-
mást gyermeket maga még nem nevelt s mint látom, 
csak a könyvekből ismeri, mint nagyon sokan, akik 
ma a gyermekről írnak. Konziderációik tárgya az elvont-
ság, de nem Péterke, Palika, Sándorka : az a való-
ban létező apró kis egyéniség, akii inkább az öreg 
iskolamesterek ismernek az életvalóságból. Nem csoda, 
ha aztán az ilyen álmodozó Iheoretikusok és a gyerme-
kekkel bajlódó praktikusuk nézetei a gyermekről nem 

fedik egymást és ha az utóbbiak egyenesen szemükre 
vetik az efféle íróknak: könnyebb a gyermekről írni, 
mint azt derék emberré nevelni. Ebbeli állításukat frap-
pánsul megerősítette Rousseau eljárása, ki klasszikus 
munkát írt az «Emilről» s gyermekeit mégis — lelenc-
házban neveltette. Az álomszövők ne csodálkozzanak 
tehát, ha a papíron szépen megfestett elméleteikre lépten-
nyomon rácáfol az élet. 

Ha Nádai pl. a nyáron meghallgatta volna Foerster 
budapesti előadásait, a többi között pl. az amerikaniz-
musról, nem lelkesülne érte annyira, mert észrevette 
volna rajta az értékét csökkentő egyoldalúságot is. Külön-
ben, hogy a különféle gyermeknevelési elméletekkel szem-
ben nem jár el mindenütt a kellő kritikával s hogy nem 
különbözteti meg a használhatót az utopistikustól, 
mondva csinált filozófiai alapnézetei is okozzák. 

Ezek nála szembetűnően kiforratlanok s ennélfogva 
ingatagok, melyeken szolid nevelési rendszert, mint az 
ma annyi pedagógiai író hibája, építeni nem lehet. 
Hiába dobták oda a hasonló gondolkodásúak a leg-
újabban is a közvéleménybe a jelszót, hogy: nincs ke-
reszténye kultura, mivel hogy a «kultura fogalma álta-
lános»; hiába igyekszik Nádai is felekezel nélküli alapon 
boncolgatni problémáit, ez mind nem vezet eredményre. 
Emberről lévén szó, vele szemben határozott filozófiai 
álláspontot kell elfoglalni, melynek gyökerei nem lelhe-
tők meg másutt, mint abban a talajban, melyet a val-
lásból sarjadó keresztény világnézetnek nevezünk. Lehe-
tetlen máskép az ember, tehát a gyermek neveléséről, 
ezen nevelés céljáról, eszközeiről határozott és tárgyszerű 
nézetet formálni, ha nem jövünk előbb tisztába azzal a 
kérdéssel : mi az ember, honnan van az ember, mi végre 
létezik az ember? Addig hiába ugráljuk körül az embert, 
hiába irunk róla könyveket s állítunk fel theoriákat, 
az mind megértés híján a levegőben lóg s nem hasz-
nálhat az embernek. Az írónak előbb keresztény (a mózesi 
is idetartozik), vagy monista álláspontra kell helyez-
kednie (csak ez a kettő lehetséges) s csak azután beszél-
het pedagógiáról, lévén ez amaz álláspontnak természetes 
következménye, a világnézetnek az ember nevelésére 
való gyakorlati alkalmazása. 

Felekezetlenség eunuch-filozófia, mely felszínes gon-
dolkodásból származik s logikátlanságra vezet, akár a 
politikában, akár a pedagógiában, akár bármely más 
téren. Dudek. 

* 

Motu propr io a privilégium fori-ról. 
I. 

Mélységesen krisztusi gondolat a békesség szeretele, 
a pörlekedes kerülése, a bántalom elviselése, a méltat-
lanság, a kár elszenvedése. (I. ad Cor. 6, 7. — Matth. 
5, 39.) Sz. Pál hibának mondja a korinthusiakról, hogy 
egyáltaljában törvénykeznek. De lia már mindennek 
ellenére valami ügyük van egymás ellen, azt kívánja 
tőlük, hogy semmikép se menjenek a pogány bírák elé, 
lianem a «szentekhez», az egyházi hatósághoz. 

Fokozott mértékben rosszalta s utóbb tételes sza-
bályokkal is tiltotta az egyház, hogy papok egymást s 
világiak papokat a világi biró elé vonjanak. Az egyház 
ekkép a maga területén, a maga erejéből s a maga esz-
közeivel megteremtette a privilégium fori-t. Nem az ál-
lamhoz fordult, mert hiába is fordult volna. Hiszen az 
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első három században az állam ellenséges magatartást 
tanúsított az egyházzal szemben. Hanem fordult saját 
híveihez s megtiltotta nekik, hogy a papokat a világi 
törvényszék elé állítsák. 

Nag)' Konstantin után kereszténnyé lett ugyan az 
állam, a római birodalom, de még jó sokáig nem vette 
figyelembe az egyház óhaját és nem mentesítette a pa-
pokat a világi biró illetősége alól. De a privilégium fori 
a régi alakjában megvolt, mert a híveknek most sem 
volt szabad a papok elleni ügyeikkel a világi bíróság 
elé menni s a bithűségnek ama napjaiban az egyház 
óhaja meg is valósult. 

Végre Justinián császár a VI. században (Nov. 79, 
83, 123, c. 8, 21, 22) igtalta törvénybe a papoknak a 
világi bírótól való menteimét s a világiak most már lia 
akarták volna sem állíthatták a papokat a világi biró elé. 
Létrejött a szoros értelemben vett privilégium fori mint 
állami kiváltság, az államtól engedélyezett kedvezmény. 

A római jogból átment a germán népek jogéielébe 
is s fennállt az egész középkoron s az új korban is 
mindaddig, míg az állam keresztény volt, míg az egy-
házhoz való viszonya Krisztus akarata szerint való volt, 
míg a papi állásról keresztény szellemben gondolkodott. 

Amíg mindez így volt, méltatlannak látszott az 
állam előtt a vallás szolgáival úgy bánni, mint bárki 
mással. Méltatlannak látszott, hogy a hivek atyja és 
tanítója, a szentségek kiszolgáltatója ugyanezen hivek 
által ítéltessék. A polgári társadalom kárának tekintet-
ték, ha egyik-másik szolgája hibáinak a világi bíróság 
előtt való tárgyalása miatt a vallás csorbát szenved, az 
egyháznak az embereket jóra vezető tevékenysége meg-
bénul, a hibázó pap megjavulása a nyilvános megbé-
lyegez tetés miatt megnehezül. (Archív f. E. KR. VII, 1862, 
200. — Szeredy3 I. 358.). így történt, hogy ezt a men-
tességet, melyet az egyház Krisztus akaratából, a saját 
legbensőbb lényegéből és szelleméből származtatott s 
az állammal való összeköttetése előtt is biztosított pap-
jainak, Európaszerte minden nép joga tiszteletben tar-
totta s a maga részéről is biztosította. 

A mióta azonban az állam mindjobban föléje ke-
rekedett az egyháznak s egymáshoz való viszonyukban 
többé nem Krisztus akarata és szelleme érvényesült, a 
privilégium fori-t kezdték figyelmen kívül hagyni s a 
jogegyenlőség alapjára helyezkedett állam a papokat is 
a világi bíróságok elé állítja polgári és büntető perek-
ben egyaránt. 

Több helyütt az államhatalom egyenesen kijelen-
tette a pápának, hogy a változott viszonyok miatt, az 
egyház megbecsülésének megfogyatkozása miatt, a régi 
kiváltságok fenntartása nem lehetséges. A pápa az ilyen 
országok számára kifejezetten megengedte, hogy a papok 
a világi bíróságok elé állíttassanak. így történt az 1855. 
évi osztrák konkordátumban. 

Más országok egyoldalúan szakítottak az egyházzal 
s megkérdezése nélkül vontak vissza minden kedvez-
ményt, melyet előzőleg számára adományoztak. Az egy-
ház meg tud élni az állammal való szorosabb össze-
köttetés nélkül is. Példa rá az Egyesült-Államok. Mind-
amellett a történeti fejlődés folyamán összefonódott két 
társaságnak erőszakos szétválasztását veszedelmes ope-
rációnak tartja, melyben az egyház is, de az állam is 
óriási vérveszteséget szenvedhet. Erre meg Franciaország 

a példa, mely sok-sok erkölcsi értékében mérhetetlen 
károkat szenvedett. Épen azért nem egyezik bele a 
maga részéről az ilyen szétválasztásba. Ragaszkodik az 
államtól nyert kiváltságaihoz, mint szerzett jogokhoz. 
A privilégium fori-hoz is. Korlátozását tiltja s bünteti. 

Az «Aposlolicae Sedis» bulla, mely 1869 óta az 
egyház büntető törvénykönyve, a bűncselekmények közé 
sorolja s a pápának különös módon fenntartott kikö-
zösítéssel sújtja azt a cselekményt, mely a világi bírá-
kat közvetlenül vagy közvetve rákényszeríti, hogy az 
egyházi személyeket a kánoni intézkedések ellenére 
itélőszékeik elé vonják. 

Az egyház tehát mint őt Krisztus akaratából meg-
illető, az államokhoz való viszonylatában pedig szerzett 
joghoz ragaszkodik a világi bírótól való mentelem ki-
váltságához s ahol engedményt nem adott, tettleg is 
igyekszik fenntartani. 

A bulla megjelenése ulán, lévén annak megvalósí-
tása nem éppen könnyű, sokat foglalkoztak a kanonis-
ták a benne előforduló «cogentes» (akik kényszerítenek) 
értelmezésével. Abban állapodolt meg a doktrína, hogy 
a cogentes alatt nem a magánvádlók vagy felperesek, 
nem is a közvádlók és bírák értendők, hanem a leg-
főbb törvényhozó és kormányzó hatóságok értendők. 

Ez az értelmezés körülbelül egy volt a privilégium 
fori feladásával. Magánszemélyek eszerint akadálytalanul 
vonhatták az egyháziakat a világi biróság elé. A bírókat 
sem érte semmi büntetés, mikor a papok ellen eljárlak. 
Azokat a legfőbb törvényhozó és kormányzó halóságo-
kat pedig ugyancsak nem feszélyezte a rájuk kimondott 
kiközösítés és így mintha a bírói mentelem kiváltságá-
ban rejlő gondolat egészen eltűnt s maga a privilégium 
a régmúlt idők emlékeinek lomtárába került volna. 
Következménye mindennek pedig az lett, hogy még 
papok papok, sőt püspökeik ellen is pörösködtek világi 
bíróságok előtt. Sok botrányos, az egyházra káros pör 
keletkezelt. 

Az «Aposlolicae Sedis» szóban forgó pontjának 
ilyetén értelmezése általánossá lett annál is inkább, mert 
a S. Officium 1871. febr. 1. és 1886. jan. 23-án kelt két 
döntvénye is megerősítelle. 

Mindamellett a privilégium foriban rejlő gondolat 
csak látszólag tűnt el. Fenntartására, a mennyire a vál-
tozott körülmények engedték, történtek kísérletek több 
helyült is. Igyekeztek megmenteni belőle azt, a mi menl-
helő. A milanói 1902. évi egyházmegyei zsinat pl. ki-
mondja, hogy az érsek engedélye nélkül pap sem papot, 
sem világit nem állíthat a világi biróság elé. (Arch. f. 
E. KR. 1903. 562.) A fuldai egyhm. hatóság 1903-ban 
elrendelte, hogy a papok pert csak egyházhatósági en-
gedéllyel indíthatnak, lia pedig alperesként idéztetnek 
a biróság elé, erről azonnal jelentést tenni tartoznak. 
Ugyanígy rendelkezett 1905-ben a trieri, 1906-ban a 
passaui egyházmegyei hatóság. Sipos István dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Méltóságos Szerkesztő Úr! Nagy örömet okozolt 
nekem az öreg Religio utolsóelőtti számában Méltó-
ságodnak egy kijelentése, amely méltán panaszolja 
fel, hogy nálunk, már mint nálunk katholikusoknál, 
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«a szép, kellemes stílusra.. . nem igen szokás ügyel 
vetni.» 

Ez keserű igazság s ezt a keserű igazságot én is 
már régtől fogva fájó szívvel látom és tapasztalom. 
De sajnos, tapasztalok én a stílus terén egyebet is. 
Tapasztalom pedig azt, hogy a mi kath. íróink a 
stílus magyarosságára vajmi keveset vagy épen 
semmit sem adnak. 

Pedig valamikor a stilus magyarosságában a mi 
kath. íróink vitték a vezérszerepet. Gondoljunk csak 
Pázmány velős, igaz magyarságára, amellyel szinte 
emberfölötti sikereket ért cl; gondoljunk Káldi ódon-
zamatú bibliafordítására vagy Faludi kedves, behízelgő, 
de mindig szűztiszta magyar írásmódjára: és be fogjuk 
látni, hogy fentebbi állításom teljesen megfelel az 
igazságnak. 

Az ő írásmódjuknak folytatóit, esetleg tovább-
fejlesztőit, tökéletesítőit nem látom sehol. 

Mi lehet az oka ennek a szomorú dolognak? 
Az bizonyos, hogy stílusunk magyartalanságát hatal-
masan előmozdítják napjaink kóros viszonyai, külö-
nösen a hevenyében összeütött újságok, amelyeknek 
írói nem igen érnek rá arra, hogy stílusukat kifésül-
nék, de ha ráérnének sem mindig értenének hozzá. 

De talán papnevelésünk rendszerében is akad-
nánk egy parányi kis hibára? Vagy melyik az a 
theologiai tárgy, amely alkalmat és ösztönt adna 
kispapjainknak stílusuk nevelésére, fejlesztésére? Én, 
ha rajtam állna, bevinném Pázmányt minden magyar 
szemináriumba s olvasását, tanulmányozását legalább 
heti egy órában kötelezővé tenném. 

Az ő stílusán mutatnám be, milyen az igazi 
magyaros írásmód ; az ő meggyőző okoskodásaiból, 
érveléseiből lesetném el, hogyan kell a nép eszejárá-
sához férkőzni ; az ő világos szerkezetű beszédein 
mutatnám meg, hogyan kell a szónoki beszéd anya-
gát összegyűjteni s hogyan kell mesteri szerkezettel 
a hallgatóság értelmét meggyőzni stb. 

Elolvastatnám újra meg újra, amit Pázmány 
prédikációinak előszavában oly szépen tanít a szó-
noklat elméletéről, ahol elmondja, hogy sohasem 
lépett úgy a szószékre, hogy beszédét ki ne dolgozta 
és nagyjából meg ne tanulta volna. 

Azt is Pázmánytól lehet legjobban megtanulni, 
hogy kerülni kell az egyoldalúságot, le kell vetkőzni 
az ú. n. szakgögöt. 

Lám, Pázmány nemcsak a szentírást, a szent 
Atyák írásait ismerte és tanulmányozta, hanem a 
pogány írókat is szorgalmasan olvasgatta, mert tar-
talmilag és alakilag sok becses dolgot talált írásaikban. 

Mert lehet valaki bár olyan tudós, mint a hét 
görög bölcs együttvéve, ha nincs kifejező képessége, 
hatást ugyan nem fog elérni. 

A mi kispapjaink is hadd olvassák szépirodal-
munk legkiválóbb alkotásait. Hadd forgassák szabad 
idejükben Gyulai, Beöthy, Salamon, Erdélyi, Kemény, 
Arany kritikai dolgozatait, Jósika, Eötvös br., Kemény, 

Mikszáth, Gárdonyi regényeit és elbeszéléseit, Bartlia 
Miklós politikai iratait stb.1 

Elvégre az olyan nevelés felel csak meg nemes 
feladatának, amely sohasem téveszti szem elől, mit 
kíván az élet, a reális élet! 

Meg kell szűnni már egyszer annak a ferde fel-
fogásnak, amely a szépirodalom terén működő növen-
dékre gyanús szemmel tekint. Sőt, akiben csak egy 
szikrája lappang az írói tehetségnek, azt buzdítani és 
istápolni kell, mert ha ezt nem tesszük, bizony lám-
pával kell keresnünk egy-egy reverendát az Aka-
démiában, a Kisfaludy-Társaságban stb. Pedig ezekben 
a nagytekintélyű irodalmi társaságokban még nem 
is oly rég otthon volt a kath. klérus. 

De nem folytatom tovább. Fő célom e néhány 
sor írással csak az volt, hogy kifejezzem azon való 
igaz örömömet, hogy Méltóságod a bajokat nemcsak 
látja, hanem rájuk is mer mutatni. Kérem, fogadjon 
engem is követői közé s ha jónak látja, tegye közzé 
e soraimat a vénkorú, de fiataltüzű cdieligio»-ban. 

Lakatos Vince dr. 
1 Ezen a ponton a stílus előreláthatólag összevész a 

pedagógiával. Szerk. 

Kartársunkat, Hanuy F e r e n c dr. egyetemi tanárt, ~ . , 
Ő F e l s é g e c. apáttá nevezte ki. A kitüntetés eddig ' e l e f 0 1 

szerzett t u d o m á n y o s é s i r o d a l m i é r d e m e i é r t é r t e ; 
legutóbbi vol t P á z m á n y összegyűjtött l eve le inek két 
kötetnyi nagyértékű kiadása. IIa arról l e h e t n e szó, 
l iogy Hanuy dr.-t további m u n k á r a ke l l j en ösztönözni , 
az i l yen ki tüntetés ösz tönzésü l s zo lgá lha tna n e k i ; ele 
neki a m u n k a é l e t szükség le t lévén, n e m ösztönzést , 
h a n e m csak m u n k á s s á g á n a k e l i s m e r é s é t láthatjuk a 
m a g a s he lyről jött d is t inct ióban. Midőn ki tüntetése 
a lka lmábó l m e l e g e n üdvözöl jük, további erőt s bősé-
ges á ldást k ívánunk neki , hogy m é g sokat é s értékeset 
t e r m e l h e s s e n a magyar tudományosság javára. 

G. Dolnj i Miboljac . Hátralékban van. 
R Madéialva. A küldött összeg 1911. végéig szól. 
V. Fr ibourg . Mint láthatta, gondolata M. dr.-éval talál-

kozott. De azért majd ezt is közlöm. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Immaculata és a ferencrendiek. (in.) 

Scotus nemcsak Oxfordban, hanem mindenhol, 
ahol csak megfordult, hallatta szavát az Immaculata 
érdekében. A döntő csatát mégis mint párisi egye-
temi tanár nyerte meg egy nyilvános vitatkozás al-
kalmával, amikor 1304. vagy 1305-ben, felvéve a 
dominikánusokkal a harcot, azoknak több mint 200 
ellenvetését oly elmeéllel és sikerrel oldotta meg, 
hogy ezért (s nem a formális distinctiója miatt) meg-
kapta a Doctor Subtilis nevet. 

Ezt bizonyítja a Marianus Florentinustól 1480-ban 
Scotusnak megírt életrajza, amelyben e vitatkozásról 
ezt í r ja : «Quapropter Ordinis nostri opinio a Pari-
siensi studio illico approbalur. Fráter Joannes verő, 
Doctor Subtilis propter hoc appellatur».1 Ezt az élet-
rajzot 1904-ben Genuában újra kiadták s mivel 
Scotusnak első hitelesen megírt életrajza, ez szolgált 
a már 1700-ban megindult s most újra folyamatban 
lévő beatificatiója alapjául. 

Magáról erről a disputáról pedig, amelyről Ros-
kovány i. m. I. k. 222. p. azt mondja : «Quidquid 
sit de veritate disputationis istius, quam passim 
controvertunt eruditi», Marianus idézett művében 
9—10. 1. ezt mondja : «A mi Urunk Jézus Krisztus 
pedig, az ő kedves Anyja méltóságának megvédé-
sére, azonnal Scotus János testvért küldte abba a 
városba (már előbb említi Párist), ki miután a 
kérdés előadatott, az összes tudósokat megcáfolta s 
bizonyítékaikat, amelyek több mint 200-ra rúgtak, 
csodálatraméltó emlékező tehetséggel mind sorba 
véve megfejtette s számos ellenérvet hozott föl». 

Hogy mily eredménnyel végződött e vita, azt 
bizonyítják Landulphus szavai: «Quapropter opinio 
Minorum a Parisiensi studio illico approbatur».2 Sőt 
Aureolus bizonysága szerint 30 év múlva már a 
párisi egyetem is nyilvánosan megülte Mária Szep-
lőtelen fogantatásának ünnepét és esküvel kötelezte 
később magát e tan védelmére.3 Landulphus maga 
mondja, hogy ő is letette ezt az esküt: «Quia iuratus 

1 Vita B. Joannis Duns Scoti, a Mariano Florentino. p. 10. 
2 Pauwels-Molini op. cit. p. 284. 
3 In tract, de Concept. Mar. Virg. — Aloysio de Parma, 

Sermo de Imm. B. M. V. Conceptu. Romae, 1889. pag. 20. 

Univ. Parisiensi, ipsius statuta servare cupiens, huius 
Sacrae Conceptionis festum devote festivare cupio, 
ac omnibus festivandum esse pronuntio etc »* 

így juttatta diadalra Scotus az Immaculata lobo-
góját, amely alatt szent Ferenc fiai egyesülve, köte-
lességüknek tartották azt megvédeni, soha nem lan-
kadó erővel küzdve mindaddig, míg a fehér lobogót 
IX. Pius 1854. december 8-án föl nem tűzte az egy-
ház sziklavárára. 

Nem egy értekezés, de még egy könyv kereté-
ben sem lehetne kellőkép méltatni e bajnokok ér-
demeit, kik nyelvkülönbség nélkül védik és terjesztik 
e tant: cáfolva minden egyes ellenvetést, amely 
csak elhangzott ellene. Igazán azt mondhatjuk, hogy 
minden egyes zárda, rendtartomány valódi védő-
bástyája volt a Szeplőtelen fogantatás tanának.2 

Hazánkban Temesvári Pelbárt az, ki Stellariu-
mával a legszebb koronát fűzte a szeplőtelen Szűz 
homloka köré.3 Különben is szent Ferenc fiai voltak 
azok, akik megteremtették nálunk 4 a középkori 
legenda-irodalmunk egyik sajátságos ágát, a Mária-
legendákat, melyekkel nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy hazánkban a Mária-kultusz annyira elterjedt, 
hogy azt még most is bátran nevezhetjük, mi késő 
unokák is, Begnum Marianumnak. 

Igaza van Böröcz Marcellnak,5 hogy a franciská-
nus szellemnek fővonása épen a Mária-kultusz. Nincs 
tehát semmi csodálni való abban, hogy az Imma-
culata kérdésében is ők a zászlóvivők. 

Legyen szabad Boskovány már idézett hat-
kötetes munkája nyomán a XIV-ik századtól kezdve 
egész a XIX. századig fölemlíteni azon ferencrendi 
írók számát, kik több kiadott művet írtak szűz Mária 

1 Marianus Florent, op. cit. pag. 16. 
2 L'Araldo Cattolico pag. 13 Roma 1909. 
3 E hires ferencrendi tudós és szónok 1430., vagy 1440-től 

1504-ig élt. Főbb munkái : Stellarium, Pomerium és Aureum 
Rosarium Theologiae. Ex doctrina Doctoris Subtilis. Horváth 
Cyrill a «Budapesti Szemle» 1891. évf. azt mondja róla és 
működéséről : «Mi ép úgy beszélhetünk a magyar szónok-
latnak egy Pelbárt-korszakáról, mint ahogy a magyar költé-
szetben van egy Petőfi-korszak.» Lásd Böröcz Marcell : Fe-
rencesek a középkori magyar irodalomban. Pécs, 1911. 113 1. 

* Böröcz. 142. 
5 Ugyanott. 
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dicséretére (Litt. Gen. jelzéssel fogom jelölni alább) 
és a Szeplőtelen fogantatás védelmére (Litt. Special.) 

A XIV. században 83 azon irók száma, kik nem-
csak több kiadott munkában kelnek védelmére e 
tannak, hanem a szószéken, katedrákon és az akkori 
korban e kérdés fölött rendezett mindennapos vitá-
kon is.1 

A XV. században 84,2 a XVI-ban 231,3 a XVlI-ben 
242 (Litt. Gen.),4 853 (Litt Special.),5 a XVIII-ban 30 
(Lítt. Gen.),0 117 (Litt. Spec.)7 

Az irodalmi téren kifejtett munkán kívül nem 
kevesebb azon sikerek száma sem, melyeket a ferenc-
rendiek vívtak ki, részint az egyetemeknél, részint 
pedig magánál a Szentszéknél e tan érdekében. így, 
hogy csak futtában érintsem a nevezetesebb mozza-
natokat, már említettük, hogy a párisi egyetem 
Scotus győzelmének hatása alatt megünnepli a Szep-
lőtelen fogantatást. 1387-ben ugyancsak a párisi egye-
tem kárhoztatja Joannes de Montesono O. P. kiadott 
négy tételét az Immaculata ellen. Ebben az évben 
közzé tesz a rektor az egész egyetem nevében egy 
körlevelet az Immaculatát támadó dominikánusok 
ellen.8 1325-ben több panaszos levél érkezik be 
XXII. János pápához a ferencrendiek mint állítóla-
gos heretikusok ellen azért, mivel Mária szeplőtelen 
fogantatását a szószékről is merik védelmezni. A fe-
rencrendiekkel úgyis viszályban lévő pápa (quaestio 
de paupertate)9 erre maga elé idéztette őket. Azon-
ban az ő jelenlétében tartott vitán oly meggyőzően 
keltek védelmére az Immaculatának, hogy a pápa 
nekik adva igazat, elrendelte, hogy avignoni palotá-
jában rendkívüli pompával ünnepeltessék meg a 
Szeplőtelen fogantatás.10 

Hasonló sors érte Spanyolországban is az Imma-
culata bajnokait, ahol szintén mint heretikusokkal 
bántak el velük. 

I. János, Aragónia királya, ki maga is védője 
volt e tannak, megtiltotta, hogy velük mint heretiku-
sokkal bánjanak s egyúttal hallgatásra kényszerítette 
e tan ócsárlóit. Halála után, mivel a ferencrendiek 
ujabb zaklatásoknak voltak kitéve, utódja, I. Márton, 
1398-ban újra megerősítette elődje rendeletét, sőt 
1408-ban még egy ujabb rendeletet is adott ki. 
Hasonlóképen cselekedtek utódjai is, így Mária ki-
rályné 1437-ben.11 

Ezen időszakra esik a bázeli zsinat (1431—1437.), 
ahol szintén szerencsét próbáltak az Immaculata 
ellenzői. Hasztalanul ; mert P. Perqueri Péter ferenc-

1 Roskovány i. m. I. k. 221—228. 1 
« Idem. 274—280. 1. s M e m . 272-335. 1. 
3 Idem. 285—401. 1. » Idem, 616-619, 1. 
* Idem. 3. k. 249—271, 1. ' Idem. 620—638. 1. 
8 Lásd e levelet egész terjedelmében Roskovány i. m. 

1. k. 96. 1. 
9 Erről bővebben beszél Holzappel : Manuale Históriáé 

Ord. Erat. M. cimű müvében pag. 58. Friburg, 1909. 
Jo L'Araldo Cattol. 13. p. 
11 Roskovány i. m. I k. 110. 1 

rendi Aquitániából, ki meg volt bízva e tan védel-
mével, oly sikert ért el Segoviai János toledói kano-
nokkal egyetemben; hogy a zsinat nemcsak nem 
kárhoztatta e tant, hanem decretumot adott ki, mely-
ben helyeselve azt, megengedi a Szeplőtelen fogan-
tatás megünneplését ; sőt mi több, az ünnepen részt-
vevőknek búcsút is engedélyezett.1 Igaz, hogy a 
zsinat, mikor ezt a decretumot hozta (36. ülés), már 
nem volt törvényes, mert IV. Jenő már 1437-ben 
«Doctoris gentium» kezdetű bullájával feloszlatta.2 

Ennek dacára mégis tiszteletben tartották a zsi-
nat határozatát, mint olyat, melyet négy ország, t. i. 
Német-, Angol-, Olasz- és Franciaország püspökei 
hoztak. 

Nem csoda tehát, ha 1457-ben Foix Péter ferenc-
rendi kardinális elnöklete alatt Avignonban tartott 
tartományi zsinat elfogadta a bázeli zsinat eme hatá-
rozatát és hirdette, hogy szűz Mária bűn nélkül 
fogantatott.3 

Ferrarában 1482-ben, a püspök engedélyével 
rendeztek egy vitát, amelyben P. Bartholomeus de 
Feltre győzött. S mikor P. Bartholomeus (ferenc-
rendi) ellenfele kiadott Memóriájában magának tulaj-
donította a győzelmet, IV. Sixtus pápa az iratot kár-
hoztatta.4 

Sixtus maga is hirdetett egy az ő jelenlétében 
tartandó vitát 1477-ben Bóntában. Itt az Immaculata 
miatt egymással sokat küzdő két rendnek, t. i. a 
dominikánusoknak és a forencrendieknek újra al-
kalma nyilt összemérni szellemi fegyvereiket. A domi-
nikánusokat maga Vincentius de Bandeiiis Magister 
Generalis Ord. Praedic., a ferencrendieket szintén 
Franciscus Nani de Brixia Gen. Min. Old. Minor, 
képviselte. E disputa oly sikerrel végződött a ferenc-
rendiekre nézve, hogy Nani Ferenc ezért «Sámson» 
előnevet kapott, melyet aztán tovább is viselt.5 

Ezzel a zajos vitatkozások korszaka e kérdés 
fölött le is záródott, helyet adva egy békésebb s 
dicsőségesebb korszaknak, amikor a vitatkozók szava 
helyett az Immaculata pártfogása alatt álló számos 
egyesületnek imája hangzott föl a Szűz Anyának 
minél előbb való felmagasztaltatásáért. A ferenc-
rendiek kezdeményezésére számos ily egyesület ala-
kult meg. II. Gyula pápa 1507-ben kiadott levelében 
már búcsút is engedélyez a Szeplőtelen fogantatás 
nevét viselő s szegény lányok kiházasításával foglal-
kozó testvériiletnek, amely a római Szent-Lőrinc- és 
Damasus-templomokban szokta tartani ájtatosságait.8 

1 Roskovány 1. k. 115 1. 
ä E zsinat tekintélyét illetőleg lásd Ilefele—Kováts Kath. 

Egyháztörténetét 2. k. 18 1. 1905. Temesvár. 
3 L'Araldo Catt. 14 p. — Roskovány : 1. 115 p. 
4 Wadd. tom. 14. pag. 310. — Perrone op. cit. 23. pag. 

2 nota. — Pauwels-Molini. 134. p. 
5 Sermo Aloysii de Parma. 23, p. — Pauwels-Molini op. 

cit. 136. p. 
6 Roskovány i. m. I. k. 135. 1. — Pauwels-Molini op. 

cit. 149. pag. 
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Ez időben vette kezdetét a Luther Márton által 
megindított reformáció, melynek vad hajtásai lenye-
sésére az egyház a trienti zsinatot hívta össze (1545— 
1563). Ez kedvező alkalomnak kínálkozott arra, hogy 
a ferencrendiek P. Andreas de Vega útján megsür-
gessék az Immaculata dogmává emelését. Azonban 
azt a feleletet kapták, hogy a zsinat nem ezért ült 
össze és ép azért se idő, se alkalom nincs erről való 
huzamosabb viták tartására. 

Csakhogy a szent Ferenc fiai nem azért küzdöttek 
annyi századokon keresztül, hogy oly könnyen en-
gedték volna elszalasztani a kedvező alkalmat. A fel-
hozott nehézségre azt felelték, hogy igenis ép most 
kínálkozik a legjobb alkalom e tan definiálására, 
mikor a zsinat az eredeti bűnről és annak követ-
kezményeiről hoz határozatokat a protestánsok ellen. 
IIa most nem nyilatkozik a zsinat az Immaculata 
tanról, azaz lia nem veszi ki szűz Máriát az eredeti 
hűn általános törvénye alól, akkor e cselekedetével 
ipso facto közvetve kárhoztatja a Szeplőtelen fogan-
tatás tanát és megerősíti az ellenkező véleményt. 

A zsinatnak végre is be kellett látnia, hogy e 
tan védőinek igazuk van, azért az ötödik ülésen a 
következő declarációt hozta: «Declarat tamen haec 
ipsa S. Synodus, non esse suae intentionis, compre-
hendere in hoc decreto, ubi de peccato originali 
agitur, beatam et immaculatam Virginem Mariam 
Dei genitricem, sed observandas esse Constitutiones 
fel. rec. Sixti Papae IV. sub poenis in eis Constitu-
tionibus contends, quas innovât». Azaz kijelenti a 
zsinat, miszerint azon határozataiban, melyeket az 
eredeti bűnről hoz, szűz Máriáról nem akar nyilat-
kozni.1 

Amint a hallgatás indirekt elvetést jelentett volna, 
úgy ez a kitétel már indirekt határozatot tartalmaz 
magában. 

Ezt követte 1588-ban V. Sixtusnak a ferencrendi 
Generális által szorgalmazott s kért engedélye, amely 
a ferencrendieknek megengedi a Szeplőtelen fogan-
tatás megünneplését ép oly módon, mint ahogy Mária 
születését szokták volt megünnepelni.2 1609-ben Arra-
gonius kardinális, a rend Proteetora, közli a rend-
del, hogy V. Pál pápa január 19-én meghallgatta a 
rend Commissariusának, Ludovici a S. Joann. Evang. 
kérését s megengedte, hogy: «Propter eximiam devo-
lionem, quam totus ordo habet in Deiparae Virginis 
immaculatam conceptionem, concessit, quod onincs 
fratres totius ordinis supradicti, omnibus diebus 
Sabbali festő novera Lectionum non impeditis pos-
sint recitare Officium Iram. Conceptionis, quod inci-
pit «Sicul lilium» sub ri tu semidnplici». 

Ugyancsak V. Pál tiltja meg 1617-ben a Szeplő-
telen fogantatás tanának a szószéken vagy más nyil-
vános helyen való támadását. XV. Gergely 1622-ben 

e tilalmat kiterjeszti a privát módon való táma-
dásra is.1 

1621-ben szent Ferenc rendje a segovai egyete-
mes káptalanon eskü alatt kötelezi magát e tannak 
nyilvános s magánúton való védelmére.2 1645-ben 
pedig a toletanói egyetemes káptalanon a Szeplőte-
lenül fogantatott Szüzet a rend pártfogójának vá-
lasztja.3 

A következő évektől kezdve már nemcsak a 
ferencrendiek, de mások is több engedményben 
részesülnek a szentszéktől a Szeplőtelen fogantatást 
illetőleg. Igy VII. Sándor Lajos francia király kéré-
sére megengedi 1657-ben, hogy Franciaországban az 
Immaculata ünnepét, mint «festum praecepti»-t ünne-
pelhessék. Ugyancsak ő engedi meg 1664 és 1665-ben 
több helyen az Immaculata-officium elvégzését.4 

Végre XI. Kelemen 1708-ban kiadott konstituciójával 
a Szeplőtelen fogantatás ünnepét mindenütt teszi 
kötelezővé.5 

Ettől az időtől kezdve a már elvben és gyakor-
latban általánosan elfogadott tan ellen, ha föl is 
hangzott itt-ott egy-két ellenvetés, az rögtön el lett 
fojtva a tudósok és a jámbor Mária-tisztelők buz-
galma által. 

íme a Scotus által kibontott és tanítványaitól 
hosszú hat századon keresztül állhatatosan védett 
zászló alatt már egyesülve látjuk a hivők egész kö-
zösségét. 

Mi volt még hátra, mint a pápának, az egyház 
fejének, ünnepélyes nyilatkozata ? Ez sem késett már 
soká. IX. Pius, miután 1849-ben még egyszer hiva-
talosan kikérte az egyház összes püspökeinek véle-
ményét, méltányolva a katholikus hivők óhaját, 1854 
december 8-án ünnepélyesen kihirdette, hogy az a 
tan, amely szerint a boldogságos szűz Mária fogan-
tatása első pillanatától kezdve, a Mindenható külö-
nös kegyelme folytán, az Úr Jézusra, a világ Meg-
váltójára való tekintettel, az eredeti bűntől meg lett 
óva, kinyilatkoztatott tan. 

Ez az ünnepélyes nyilatkozat méltó és jogos 
örömmel töltötte el az összes hivek szivét. De hogy 
mily visszhangra talált szent Ferenc fiainak lelké-
ben, azt legjobban mutatja az a tény, hogy a rend 
Generálisa még ugyanazon a napon egy ezüst lilio-
mot nyújtott át a Szentatyának e szavak kíséreté-
ben: «Amit régen, századok óta várt epedve az egész 
ferencrendi család, azt ma csalhatatlan apostoli ajkad 
betetőzte. Ezért örömmel fogja e szerafikus sarjadék 
az isteni Felséget kérni, hogy Szentségedet az egész 
egyház javára még sokáig tartsa fenn. Én pedig tár-
saimmal együtt, mint Szentségednek hű szolgája, a 
szerali Patriarka, szent Ferenc három rendjének 
nevében — mint annak méltatlan utóda — liliomot 

1 Roskovánv op. cit. I. pag. 138. 
3 Ugyanaz op. cit. I, pag. 149. 

i Roskovánv i. m. 2. k. 348. 1. 
s U. o.'_336. 1. 
a ü. o. 364. 1. 

* U. o. 380. 1. 
» U. o. 4Ö0. I. 
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ajánlok föl, mint szimbólumát a boldogságos Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásának».1 

Bourdaloue az angyalok királynéjáról szóló egyik 
beszédében azt mondta, hogy az egyház szerzetes-
rendjei között szent Ferenc rendje volt az, mely leg-
határozottabban és leglelkesebben védelmezte a szep-
lőtelen Szűz kiváltságait és ezen rend tett először 
nyilvánosan vallomást a Szeplőtelen fogantatás tit-
káról. 

Bourdalouenak igaza van. Az Immaculata dia-
dala képezi legszebb ékességét szent Ferenc rend-
jének. Molnár Arkangyal O. S. F. 

A kedély szerepe az ember erkölcsi életében.(in.) 
3.) Felette tévednénk azonban, ha azt hinnők, 

hogy a kedély alapja tisztára az idegrendszer. Mert 
«az érzelmek tárgyaiban, a módban, ahogyan lel-
künkben feltámadnak, észrevehető egy a tisztán 
érzékinél magasabb képesség felvillanása. Az érzék 
a magasztos és szép, a haza és erény szeretete, a 
nagy tettek csodálata iránt, az enthusiasmus és más 
hasonló érzelmek nem találhatók oly lényben, mely-
nek nincs fogalma a látható világnál magasabb 
rendű dolgokról.»2 

Megengedjük, hogy a gyermekben az idegrend-
szer játsza a főszerepet a hangulat megváltozásában. 
De az öntudatos életet élő felnőttek az idegrendszer 
elváltozásait szellemi akaratuk uralma alatt tudják 
tartani. Sőt szellemi akaratukkal az idegek elválto-
zását egyenesen elő tudják idézni. Például felvehet-
jük Péter apostol hangulatváltozását a tagadása után. 
(Luk. 22, 00—02.) Péter sírását és fájdalmát az okozta, 
hogy «megemlékezett az igéről, melyet az Úr mon-
dott neki». Az igéről! Felelevenült lelkében a mult : 
az Úr kegyessége, mellyel előre megmondotta neki 
hűtlen viselkedését, a búcsúzás melegsége, az Úr 
aggódása s halálos verítékezése, mely izgalmak kö-
zött ő halálig tartó ragaszkodást esküdött Mesteré-
nek: mindez egy pillanat alatt elvonult lelke előtt. 
A gondolat a múltra, az összehasonlítás a jelennel 
volt az ok, mely szeméből kifacsarta a megbánás 
könnyeit. 

íme, a kedélyváltozásnak tisztára szellemi, egye-
dül az ész által felfogható tárgy szolgál okául. 

A kedélyváltozás tárgyának szellemiségéből az 
előidéző ok szellemiségére bizton vonhatunk kö-
vetkeztetést. Az «objektumok, úgymond Jungmann 
(i. m. 89.), melyek a kedélyváltozás tárgyát teszik, 
nem állati természetű jók vagy rosszak, melyeket az 
érzéklés is felfoghat, hanem olyanok, melyeknek 
jóságát vagy rosszaságát egyedül az ész tudja észre-
venni. Mikor a romlatlan gyerek elvörösödik, ha az 
első hazugságon rajta csípik, tisztára szellemi ok: a 

1 A. P. Aloysio de Parma. Sermo de Imm. B. V. Con-
ceptu. pag. 27. 

2 Balmes : Lehrbuch der Metaphysik. 150. 

hazugság rosszaságának tudata idézi elő rajta e vál-
tozást. Midőn az igazságszerető férfi szíve az elnyo-
mott ártatlanság védtelenségének láttára hevesebben 
kezd dobogni, mikor a boszúságtól vére hevül és 
nagy gyorsasággal áramlik szét ereiben, szellemi ok 
miatt történik ez.» 

Midőn az ember sír vagy nevet, az eszével fel-
éitett szellemi jó vagy rossz miatt teszi ezt. 

S hogy ez tényleg igaz, bizonysága azon meg-
cáfolhatatlan tény, hogy egyedül csak az eszes em-
ber tud sírni. «Die ewige Beglaubigung der Mensch-
heit sind ja Thränen», mondja a német költő. Pedig 
az állat is szereti kicsinyeit, könnyei még sincsenek 
érettök. 

Amint sírni, úgy nevetni is csak az eszes ember 
képes. Mert mi a nevetés? «A léleknek dalra kere-
kedése, ropogós ugrándozása, vidám kurjogatása. 
Egészséges lélek fenn nem állhat nevetés nélkül. 
Enélkül nincs is élete. A csecsemőben akkor támad 
a lélek, mikor nevetni kezd s az öregben és nyava-
lyásban akkor múlik el a lélek, amikor már nem 
tud többé nevetni. Nevetni csak az ember képes. 

A ló is röhög, a kutya is vinnyog, a macska is 
dorombol, de csupán az ember nevet. A fiatal állat-
nak is van jó kedve, de a természet megtagadta tőle 
azt az erőt, hogy jó kedvét nevetéssel bizonyítsa. 
Csak kézzel-lábbal bizonyítja. Gida, bárány szökell; 
csikó, borjú ficánkol; malac, majom, kölyök-kutya, 
kölyök-macska játszik. Mind szép, mind kedves, de 
egyik se nevet. 

A majomnak mindig komoly képe van, akár-
hogy játszik. A halottnak is mindig komoly képe 
van. A halott arca sokszor eltorzul, de nevetésre 
soha se torzul. Nincs igaza Vörösmartynak. «() azt 
mondja, hogy a halottak a temetőben el kezdtek 
kacagni, mikor Megyeri, a nagy színművész leszállt 
közéjük. Dehogy kacagtak. Még maga Megyeri is 
komoly képet csinált a dologhoz.»1 

Ez a körülmény, hogy sírni is, nevetni is, csak 
az eszes ember képes, bizonyítja, hogy a kedélynek 
alapja az idegrendszeren túl, szellemi okban is ke-
resendő. Ez pedig nem más, mint az észtől vezetett 
szellemi akarat. Azonfelül «figyelemre méltó, mondja 
Balmes, hogy azon érzelmek is, melyekben az álla-
tok is résztvenni látszanak, minő az anyai szeretet 
az emberben, oly tartóssággal és mindenekfelett oly 
nagysággal és méltósággal egybekötve tűnnek fel, 
mely őket magasabb rendűekké teszi. Míg az állatok 
kicsinyeik iránt csak addig vonzódnak, míg ezek 
szükségleteikről önmagok nem gondoskodhatnak, az 
emberi anya sohasem veszti el szeretetét gyermekei-
hez. S míg az állatnál e szeretet csak a fennmara-
dást célozza, az asszonyban ezernyi érzelemmel kap-
csolódik, mely a gyermek egész jövőjét átfogja és 
amennyiben állandó félelmet és reményt okoz, az 

1 Eötvös: Utazás a Balaton körül. 25—26. 
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anya szívét keserűségbe sülyeszti vagy boldogsággal 
és örömmel tölti el». 

Tehát az emberi érzelmek tárgya is, amelyre 
irányulnak, meg a módja is, ahogyon nyilvánulnak, 
szellemi okra mutat. 

Minthogy már most a kedély nem egyéb, mint 
az alsó és felső vágyóképességnek harmonikus meg-
nyilatkozása a jóval vagy rosszal szemben, e két 
tényezőnek együttes szerepéből egész világosan meg-
határozható a kedély szerepe az ember erkölcsi vilá-
gában. Tóth Kálmán dr. 

Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei 
modern vonatkozásokkal• (u.> 

Szent Istvánnak az uralkodásra vonatkozó elvei 
tíz kis fejezetben vannak fölsorolva. A földi uralkodó 
itt a Mennyei Királyhoz hasonló. Miként az Ég Kirá-
lyát a mennyei seregeknek tíz kara veszi körül, hogy 
szolgálatára legyenek s Ót dicsőítsék, magasztalják, 
akképen a földi királyt az uralkodás tíz elve segíti 
és ékesíti. A hasonlat mindenképen megtisztelő 
és fölemelő úgy a királyra, mint azon ténye-
zőkre nézve, amelyek a földi uralkodás terveiben és 
működésében részt vesznek. Nem csupán tisztelet- és 
tekintélyadó e hasonlat, hanem egyszersmind föl-
emelő, eszményi, magasztos a programúi, mely benne 
rejlik. Méltán illeti meg a Mennyei Királyt a legjob-
baknak dicsérete és szolgálata, mert e Király csupa 
bölcseség, csupa jóság, szeretet és kegyesség, igazsá-
gosság és irgalom, csupa erő és gyöngédség alatt-
valói iránt és biztos ótalom ellenségeikkel szemben. 

A mennyei seregek, az angyalok és szentek tíz 
karához mondja hasonlónak szent István az igaz 
hithez, egyházhoz és főpapsághoz való viszonyt, to-
vábbá a világi társadalom különböző osztályainak 
megbecsülését, a kultura tényezőinek szaporítását s 
a türelmes bíráskodást, a bölcs törvényhozást és a 
hagyományos jó szokások megtartását, végül magának 
az uralkodónak egyéni vallásosságát és erényes er-
kölcseit. 

Ki vonhatná kétségbe, bogy mindezek ma is 
ékessége és támaszai a bölcs államférfiúnak s mind-
azoknak, kik a társadalomban irányító, vezető, ren-
delkező szerepre vannak hivatva? 

Modern korunknak a szabadkutatás és véle-
ménynyilvánítás címén fölszabadult rossz szellemei 
ádáz hévvel s kitartással ostromolják a természet-
fölötti hitet, e hitnek szervezetét, az egyházat s az 
egyház elöljáróit, a főpapságot és papságot. Miért ez 
a jobb ügyhöz méltó nagy erőkifejtés, honnan ez a 
romboló hév? Egyik oka mindenesetre az irigység 
és kapzsiság, az egyházi vagyonban való osztozkodás 
vágya. De ez nem elég. Az egyházi vagyonra éhes rablók 
nem állapodnak meg a szegénnyé tett, kifosztott egyház-
nál; mert ugyanazok szemében, kik az egyházrab-
lásra, szekularizációra izgatják elvtársaikat és eszkö-

zeiket, ugyanazok szemében a buzgó szegény pap 
vagy kolduló barát nem kevesebb gyűlölet tárgya, 
mint amennyi megvetéssel és gúnnyal szólnak a 
gyönge jellemű papról s irigységgel a gazdag papról. 
Az egyházrablás és antiklerikalizmus szellemében 
sokkal több van, mint a puszta kapzsiság és irigység : 
van benne sok abból a beteges hiúságból, mely pl. 
Herostrates-szel elhamvasztatta az ókor egyik neve-
zetességét, az ephesosi Artemis-templomot ; végül van 
benne abból a diabolikus érzésből is, mely az er-
kölcsi jót, az erényt, az istenit gyűlöli, mert gyűlöli 
magát az Istent s mindazt, mi Istenhez vezet. 

Szent István elmondja fiának a katholikus apos-
toli hitvallást s ennek ótalmát különösen lelkére köti. 
Hitének bátor, nyugodt megvallása szóval és tettel 
111a is szent kötelessége annak, ki szent Imrét minta-
képéül tiszteli, eszményéül, égi pártfogójául tekinti. 
A felsőbb tanulmányokat végző ifjú se most, se ké-
sőbb ne restelje kath. hitét amiatt, mert a tudomány 
és műveltség nevében kétségbe vonják, ostromolják 
a kath. hit igazságát. Ellenkezőleg legyen meggyő-
ződve arról, liogy az emberi észre nézve nincs meg-
győzőbb hit, mint az ő hite. Aki kételkedik ezen, 
keresse komolyan, szeretettel e téren az igazságot. 

A hit iránt közömbösnek lenni nem okos dolog, 
mert igen nagy érdekekről, a rövid földi élet után 
következő örök életről, örök boldogságról vagy 
boldogtalanságról van szó. Ha valaki útra ké-
szülőben nem bizonyos ugyan arról, hogy őt vesze-
delem éri, de mégis gondol ennek a lehetősé-
gére és módjában van ezen eshetőség ellen véde-
kezni, akkor az okos ember bizonyára iparkodik 
megelőzni a veszélyt és megteszi előkészületeit az 
eshetőségre. Ugyanígy kellene eljárnia még annak is, 
aki bár kételkedik a földöntúli örök életről, de biz-
tosat nem tud. S ugyan ki az a tudós, akinek biztos 
adatai vannak a földöntúli élet nemlétéről ? Ha pe-
dig eziránt senki sincs biztosítva, van-e igazán okos 
ember, ki közömbösen nézhetne az örök boldog-
talanság lehetősége elé, amelynek tartamában száz 
és ezer esztendő csak semmiség ? 

A kath. hitnek alig van porcikája, amelyet a ké-
telkedés meg nem ostromolt. De mindez csak arra 
volt jó, hogy az emberi ész e vallást keresztül-kasul 
vizsgálja s minden parányi részében megvilágítsa és 
igazolja. Aki nem hiszi, próbálja meg, vizsgálja át a 
kath. hitvédelem érveit, de komoly igazságszeretettel, 
és meggyőződést szerezhet, lelkének is boldogító meg-
nyugvást, mint szereztek sokan, nagy gondolkodók, 
kik aztán lemondás, nagy anyagi áldozatok árán is 
igaz katholikusokká lettek. Vannak rá egész modern 
példák s voltak ilyenek minden időben. 

A hitvizsgálat logikus gondolatmenete röviden a 
következő : 

Isten van. Ez észigazság, amelyre már az ókor 
pogány görög bölcselői eljutottak. Ugyanők rájöttek 
arra is, hogy az istenség nem lehet oly gyarló lény, 
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mint aminők a pogány mythologiák istenei, tele er-
kölcsi hibákkal, hanem hogy az Isten csak egy lehet 
s ez csupa tökéletesség, tiszta szellem, amelyben min-
den szép és jó tulajdonság vég- és határ nélkül 
megvan. 

Ez az Isten csak igazat mondhat. Csakis 0 min-
denható s ami a természet rendje szerint lehetetlen 
és mégis tagadhatatlan tény, az ilyen csoda csak 
Isten akaratával jöhet létre, ebben nyilvánvaló az 
Isten közreműködése. Ha valamely tanítás igazolására 
csoda történt, annak a tanításnak igaznak kell len-
nie, mert a csoda Isten tanúskodásának a pecsétje, 
azt a tanítást Isten kétségbevonhatlanul hitelesíti. 
Nem minden csoda megtörténte van kétségtelenül 
igazolva, de a katholikus egyházban és tanítása mel-
lett időről-időre történtek kétségtelenül igazolt cso-
dák s történnek ma is. Aki nem hiszi, menjen el 
Lourdesba, ahol a boldogságos Szűz Mária félszázad-
dal ezelőtt az ő szeplőtelen fogantatásáról szóló, 
akkoriban kihirdetett katholikus dogma igazolására 
csodálatosan megjelent s megjelenésének helyén az-
óta majdnem mindennap történnek gyógyulások, 
amelyeknek csodás, vagyis a természet rendje szerint 
érthetetlen, lehetetlen voltál hivő és hitetlen, kath. és 
nem katholikus orvosokból szervezett állandó bizottság 
igazolja, jegyzőkönyvbe veszi. 

Az Úristenre nézve, ki maga az igazság, nem 
lehet közömbös az, hogy mit tanítanak róla és mi-
kép tisztelik őt az emberek. Ha Ó kinyilatkoztatta, 
hogy mit higyjenek róla s mikép tiszteljék, azokat 
pedig, akik az O kinyilatkoztatására hivatkoznak, 
kétségtelen csodák igazolják tanításuk közben : akkor 
már könnyű megtudnia az egyszerű, kevésbbé tanult 
embernek is, hogy hol keresse lelke megnyugtatását 
és örök üdvösségét. 

Ám a csoda csak egyes helyeken, egy-egy ember-
nek a tanítását vagy egyes hittételeket igazol. A cso-
dák helyétől és idejétől távol álló emberekre nézve 
vájjon mi szolgálhat egyszerű, könnyen fölismerhető 
és megnyugtató bizonyítékul? 

Az a tudat, hogy akiktől a hittanítást hallgatja, 
egyességben vannak az Istentől igazolt csodatevő ta-
nítók, apostolok utódaival, különösen szent Péter 
apostol utódaival, a római pápákkal. Minden időben 
azok a hithirdetők műveltek csodákat, akik az evan-
géliumot a római pápák kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezésével hirdették. Csodákkal igazolta Isten az 
evangéliom hitelességét is. Az evangéliomban pedig 
benn van, hogy Jézus, az Isten fia, Péter apostolt 
rendelte egyháza alapkövéül s látható fejévé, akinek 
egyházán a pokol kapui sem vesznek erőt, mert 
Ő maga is vele marad a világ végéig. Ilyen igéret 
után Isten nem engedheti, hogy egész egyháza téve-
désbe essék, hogy egyházának feje, a pápa hit- és 
erkölcs dolgában tévedést hirdessen. 

A római pápa és a vele egységben, alárendelt-
ségben élő püspökök, papok a krisztusi egyház elöl-

járói és tanítói. Angyali tisztet teljesítenek gyarló 
emberi testben. Hit- és erkölcstanításuk a római pá-
pával való egységben van hitelesítve, de magukra 
nézve nincsenek biztosítva az emberi gyarlóságoktól, 
csak az Isten kegyelme óvja őket elegendőképen, ha 
maguk is iparkodnak a jóra. 

Ezek a papok nem holmi idegen lények, nem 
ellenségei a világi társadalomnak, hanem fiai, test-
vérei, rokonai a világi embereknek. De a világ rossz 
szellemei éket akarnak verni Isten szolgái és testvé-
reik, hiveik közé. Irigységet, kapzsiságot és gyűlöle-
tet hirdetnek egy idegen szó, mint titokzatos rém, a 
klerikalizmus ellen, amellyelszemben jogosultnakmon-
danak rablást, rombolást és mikor forradalmakban 
fölszabadul a szenvedély: még a gyilkolást is. Csak 
e napokban hirdettek itt Kolozsvárott népgyűlést a 
klerikalizmus ellen, a magyar papság ellen a nem-
zetközi, nemzettagadó szellem budapesti ügynökei. 
«Megverem a pásztort s elszéled a nyáj» — mondja 
az Úr Jézus. Korunk rossz szellemei is erre a ha-
tásra számítanak: üldözni szeretnék a papságot jö-
vedelmeiben, becsületében, hitelében, hithirdető bá-
torságában, kötelességeinek hü teljesítésében, hogy 
mentől több lelket szakítsanak el tőlük s az isteni 
hittől és mentől többet nyerjenek meg a rombolásra, 
a társadalom és közállapotok fölforgatására. E rom-
boló szellemnek, hogy ádáz célját elérhesse, előbb 
meg kell ingatnia a papság tekintélyét, aztán réseket 
kell törnie a katholikus és minden hiten, hogy végül 
kiirtva a lelkiismeretből minden istenfélelmet, kor-
látlanul végezhesse a fölforgatás, anarchia munkáját. 
Katholikus részről már ismételten fölhangzott az 
óhajtás, hogy a pozitív, történeti vallások buzgó kö-
vetői, egyesületei mind fogjanak össze a hitetlenség 
elleni védekezésben, küzdelemben. Evégből legyünk 
kölcsönös türelemmel, megbecsüléssel egymás iránt, 
mélyítse mindegyik vallás a maga híveinek belső 
lelki életét, erkölcsösségét s támogassák egymást 
abban, ami őket egyesíti : a vallásosság és erkölcsös-
ség ápolásában, ótalmazásában, fejlesztésében s a 
haza, nemzet naggyátételében. 

Szent István mélyen átérezte az örök érdekek 
fontosságát s ezen örök érdekek munkásainak, a 
papságnak érdemeit. Egyik törvényében azt kívánja 
alattvalóitól, hogy még életöket se sajnálják odaadni 
papjaikért. Ez a papság és a szerzetesek, a bencések 
kezdték meg Magyarországon a nép fiainak tanítását, 
a műveltség elemeinek terjesztését s hathatósan 
hozzájárultak a rabszolgák gyermekeinek kitanításá-
val a rabszolgák fölszabadításához, amiről az első 
magyar királyok törvényei ékes bizonyságot tesznek. 
Királyaink és a többi birtokosok nem bandériumok 
és iskolák céljaira adták az egyházi vagyont, mint 
az egyházi vagyonra áhitozók képzelik és hirdetik, 
hanem Isten tiszteletének előmozdítására és a saját 
meg rokonaik lelki üdvösségére. Iskolákat az egyház, 
a papok még falvakban is a maguk jószántából nyi-
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tottak, bandériumokat pedig jövedelmeik arányában 
állítottak, ép úgy, mint a világi birtokosok s ugyan-
csakjövedelmeik arányában adóznak ma is a hadsereg 
céljaira, ép úgy, mint a világi adózók. Nincs ma sen-
kinek szentebb jogon birtoka, mint az egyházaknak 
és a papságnak és senkinek a jószágát sem lehet keve-
sebb jogon elvenni, mint a katholikus magyarországi 
papságét. A nyugati hűbéres országokban voltak a 
főpapoknak nemcsak szorosan vett egyházi birtokaik, 
hanem hűbéres állami, fejedelmi jövedelmeik is; 
ott, a Rajna mellékén némi joggal beleköthettek az 
egyházi fejedelmek birtokjogába s az állami hűbére-
ket visszavehették, de Magyarország sohasem volt 
hűbéres, feudális állam s a püspökségek nem visel-
lek hűbéres fejedelmi tisztségeket, hanem legfeljebb 
címzetes örökös főispánságokat jövedelem nélkül, 
tisztességből, nagy anyagi áldozataikkal, a reprezen-
tálás nagy költségeivel. 

A szent Imrének szóló Intelmek erősen lelkére 
kötik a leendő uralkodónak, hogy a főpapokat úgy 
megbecsülje, mint a szeme fényét. I)e megbecsülje 
és szeresse a világi társadalom tagjait is, a főembe-
reket, az ispánokat és közembereket, közvitézeket 
egyaránt, kiket ne tekintsen, ne is nevezzen szolgái-
nak, hanem úgy bánjon velük, mint atyáival, test-
véreivel, mert Isten előtt az összes emberek egyálla-
potuak. Ezzel a fölfogással bizonyára a mai demo-
krata is meg lehet elégedve. 

A szent királynak további rendelkezései a jöve-
vények, a nyugati kuliurát hozó vendégek befogadá-
sát, a türelmes Ítélkezést, a bölcs törvényhozást s a 
jogok másik forrását, az ősök szokását ajánlják. Itt is 
sok olyan tanács van, mely ma is megszívlelésre méltó. 

A jövevények kulturértékének fölismerése és 
szíves befogadása természetesen nem jelentette azt, 
hogy a kitüntető szívességgel letelepített szász ven-
dégek és a nagy szerényen beszürenkezett oláh ru-
mun pásztorok még hétszáz év múlva is idegenek 
akarnak maradni a befogadó magyarok közt. 

A törvényhozásra nézve szent Istvánnak az az 
elve, hogy idősebb, jobb, tisztességesebb férfiakból 
alakuljon a törvényhozó tanács, ne botor, önhilt és 
középszerű emberekből. Az ifjabbak harcoljanak. 
Őket sem kell teljesen kizárni a tanácskozásokból, 
de tanácsaikat az uralkodó terjessze mindig az idő-
sebbek elé. Itt van kifejezve a magyar alsótábla és 
képviselőház, meg a főrendiház eszméje. 

Az ősök jó szokásainak követésében a pragma-
tikus történelmi okulás elve nyer kifejezést. Ki ne 
látná be annak a helyességét, hogy ami a múltban 
jónak, okos dolognak bizonyult, azt hasonló viszo-
nyok közt a jelen- és jövőben is értékesítsük, a 
rosszat pedig ne ismételgessük s hogy a reformokat, 
újításokat a múltban kipróbált biztos, erős alapokra 
építsük föl. Ez a legbölcsebb haladás elve. 

Végül alig szükséges nagyon bizonyítgatni azon 
elv helyességét, hogy mindenkinek, de kivált a vezető 

szerepre hivatott embereknek szent kötelessége a 
vallásosság, az imádság és erények gyakorlása, mert 
hasztalan a nagy tehetségek legjobb törekvése is, 
ha nem járul hozzá Istennek áldása; mert a nagy 
emberektől sokan vesznek példát s mert a jellem 
tökéletességéhez hozzátartozik az elvek és tettek szép 
összhangja. 

Minden országnak talpköve, támasza a tiszta 
erkölcs. 

Minden intézmény, az állam is, azon alapokon él 
és virágzik, amelyre bölcs tervezői,létrehozói helyezték. 

Kedves If jak! Szent Imre leventéi! Hazánk re-
ményei ! 

íme modern reflektorral fölfogtam s elétek ve-
títettem szent István és Imre szellemét, közéleti-, 
állami- és társadalmi alapelveit. Ezek az elvek ala-
pozták meg igazán az Árpádtól elfoglalt magyar 
állam ezeréves épületét. «Kard foglalta el, kereszt 
tartotta fönn I» Tekintsetek jó mélyen e szellembe, 
értsétek meg, szívjátok lelketekbe, emelkedjetek föl 
magasztos, eszményi elhatározásokra, készüljetek 
buzgón a közéleti pályákra s odaadó munkásságával 
járuljon hozzá mindegyitek, hogy magyar hazánk s 
nemzetünk viruló erőben megérhesse, túlélhesse a 
második ezerévet is! Erdélyi László dr. 

A föld és az élet történetéről. (vm.) 
(A népszerűsített természettudomány túlzásai.) 

Ismételten hangsúlyozom, hogy az ember testi 
eredésére vonatkozó összes felsorolt elméleteknek 
csak spekulativ jelentőségük van. E kérdés egyéb-
ként a keresztény világnézetre akkor válnék aktuá-
lissá, lia a természettudomány az ember állati 
eiedését tényleg bebizonyítaná. Azonban mint láttuk 
e bebizonyítástól a mai tudomány távol áll. A kér-
déssel való foglalkozásra nem is természettudományi 
okok serkentenek, hanem logikaiak: a fejlődéselmé-
letének kiterjeszteni óhajtása az emberre is. 

E merőben spekulativ természetű kérdés az em-
ber test szerint való leszármazásának csak lehető-
ségével foglalkozik ez idő szerint. A föltevés ésszerű-
ségét itt a bölcselet alapozza meg, de az elmélet 
valószínűsége mellett a természettudomány keveset 
bizonyít. Kétségbevonhatatlan bizonyosságról csak 
elfogult evolucionista beszél e kérdésben, 110 meg az, 
aki az ide vonatkozó tényeket rosszul ismeri. 

Igazat ír Schmitt tanár: «Grosse Wahrschein-
lichkeit könnten wir aber auch vom philosophischen 
Standpunkte nicht zuschreiben. Ich wiederhole daher 
meine Meinung, dass wir durch die bisherigen Er-
gebnisse der Wissenschaft nicht veranlasst sind, eine 
Abstammung des Menschenleibes aus dem Tiere 
anzunehmen».1 

1 Der Ursprung des Menschen. 1911. 113. 1. 
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Bizonyos, hogy az emberi test állati leszárma-
zása abszolúte nem lehetetlen, de bizonyos az is, ha 
e theoria valaha aktuálissá válik, akkor a természet-
tudósoknak nem fog kisebb nehézséget okozni, mint 
a theologusoknak. A fölmerülő részletkérdések meg-
oldása sok vita tárgyát fogja képezni. 

Ha a palaeontologia megtalálná is a várva-várt 
átmeneti alakokat s lia az embert a főemlősökkel 
összekapcsoló reális láncolat szemeit sikerülne föl-
fedezni, még akkor is probléma maradna, hogy mi-
ként kapcsolódott a lánc egyik szeme a másikba, 
egyetlen törzs gyökeréből nőtt-e, vagy az állatokkal 
közös őstörzs elágazásaként tekintendő? Miként fej-
lődött a törzs, vagy az ág, voltak-e mellékhajtásai, 
s tb . . . . ? 

Szóval az ember állati eredéséről a monisták 
«tudnak» biztosat, a tiszta természettudomány be-
vallja, hogy e kérdésben ezideig mit sem tudhatunk, 
a filozófia kijelenti, hogy nem abszolúte lehetetlen, 
sőt érvel mellette, de rámutat a helyes ellenérvekre 
is; a theologia tartózkodóbb, a tudomány mai állá-
sára való tekintettel magyarázza a szentírási szö-
veget s a jelen kérdésre vonatkozólag mondja : nem 
abszolúte lehetetlen ugyan, de nem is valósziníi. 

Gutberlet, a kiváló katholikus filozofus, írja «Gott 
und die Schöpfung)) cimű művében: «Eine andere 
Frage ist die absolute Möglichkeit, eine andere die 
Tatsächlichkeit. Man kann die absolute Möglichkeit 
einer solchen Abstammung wohl nicht leugnen, 
wenigstens dann nicht, wenn man auch nur eine 
beschränkte Evolution zugibt. Wenn durch ein von 
Gott in die Organismen gelegtes Gesetz dieselben 
sich nach und nach zu höheren Formen entwickeln 
konnten, dann konnte auch eine sehr vollkommene 
Tierform einmal einen menschlichen Organismus 
hervorbringen, dem dann Gott die Seele einhauchte. 
Etwas Ähnliches nehmen ja die Scholastiker für die 
Bildung des menschlichen Leibes im Mutterschosse 
an.» (1910. 176. 1.) 

Hogy e kérdésre vonatkozó lehetőségek legvég-
sőjét is említsük, föltesszük a kérdést: megdőlne-e, 
vagy módosulna-e keresztény katholikus világnéze-
tünk akkor, ha az ember állati eredésének föltevése 
megtörtént valóságnak bizonyulna? 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy azon esetben sem 
dőlne romba katholikus világnézetünk. Legfeljebb 
azt mondhatnók, hogy theologusaink e kérdésre 
vonatkozólag jóhiszemű aggályossággal rosszul értel-
mezték a szentírás szövegét. Hangsúlyozom azonban, 
hogy az Egyháznak hit és erkölcs dolgában csalha-
tatlan tekintélye nem inogna meg, nem lenne kom-
promittálva, mert az egyház az idetartozó mózesi 
szöveg érteime felől dogmatikusan nem nyilatkozott 
ezideig. 

Dudek János dr. a dogmatika egyetemi tanára 
írja «Származástan és világnézet» c. könyvének az 
ember eredéséről szóló fejezetében: «Az egész-

ből a dogma, hogy az ember eredetét nem másnak, 
hanem az isteni teremtésnek, a semmiből való létre-
hozatalnak köszöni. Vájjon közvetlenül-e vagy neve-
zetesen teste szerint, csak közvetve, erről az egyház 
zsinatilag még nem nyilatkozott s épen ez az a 
terület, melyen az említett tudósok az ember test 
szerint való állati származásának lehetőségét nyo-
mozgatják. A dogmát nem érintjük, lia mindjárt ez 
utóbbit vallanók is, mert ezen esetben is az ember-
nek teste szerint való eredetét a végső vonalon 
szintén a teremtésnek tulajdonítjuk, de persze csak 
közvetve.» (1909. 139. 1.) 

A Commissio Biblica-nak 1909. június 30-án 
X. Pius pápa által jóváhagyott feleleteiben -— melyek 
természetesen nem tartalmaznak dogmatikus hatá-
rozatot — csak az a kívánság van kifejezve, hogy a 
szentírási szövegnek sensus litteralis historikusa meg-
tartassék a «peculiaris creatio hominis» értelme-
zésében. 

E határozatban tehát egy disciplinaris, illetve 
pedagógiai kívánságról van szó, melynek magunkat 
alávetni tartozunk. Az Egyház tanítói hivatala ugyanis 
nem engedi, hogy bizonyos túlzó irányzat indokolat-
lan racionalista magyarázatokat tanítson a szentírási 
szöveg alapértelme, sőt esetleg dogmatikus tartalma 
ellen. 

Nyugodtan mondhatjuk tehát most is, hogy az 
ember leszármazási eredése nem abszolúte lehetetlen, 
s nyugodtan vallhatjuk Gutberlet nézetét: «Wenn 
wirklich die Naturwissenschaft die tierische Abstam-
mung des menschlichen Körpers mit Sicherheit 
nachwiese, müssten wir uns dazu verstehen, wie das 
ganze Sechstagewerk so auch die Bildung des ersten 
Menschen weniger dem nächsten Wortlaute der 
Bibel entsprechend uns zu denken.» (Gott und die 
Schöpfung. 1910. 190. I.)1 

Mivel a természettudomány az ember állati 
leszármazását nem bizonyította be ezideig, azért a 
szentírás ide vonatkozó szövegét tudományos szem-
pontból is elfogadhatjuk. Sőt ésszerűtlenül akkor 
cselekednénk, ha az ember állati eredését elfogad-
nók, s terjesztenék, mert a tudomány jelenlegi állá-
sával ellenkezik e föltevésnek bebizonyított igazság-
ként való értelmezése. 

Ha pedig valaha bebizonyulna az ember állati 
leszármazása, akkor sem válnék ésszerűtlenné a 
katholikus világnézet s nem sérülne meg az Egyház 
csalatkozhatatlan tekintélye, csak — legrosszabb eset-
ben — az ember állati leszármazásának tana jutna 
Kopernikus tanának sorsára. Elvégre senki sem 
vádolhatja az Egyházat azért, mert hittudósai nem 
előzik meg természettudományi kérdésekben termé-
szeti udós kortársaik általános véleményét. 

1 Az aggályos theologus megnyugtatására jegyzem meg, 
hogy Gutberlet könyve a Commissio Biblica 1909. júniusi ha-
tározatának közlése után, 1909. végén s a mult év elején kapta 
meg a kettős egyházi imprimalurt. 
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Meggyőződésem, hogy az elfogultság vádja inkább 
illeti a túlzó természettudósokat, mint a theologu-
sokat. Természettudósaink közül legtöbb ugyanis nem 
az ősembert, hanem az «átmeneti alakot» a missing 
link-et, a hiányzó tagot keresi. Kutatják az állati 
nyomokat s az emberit észrevenni alig akarják. Ta-
lálóan hangsúlyozta akadémiai székfoglaló-értekezé-
sében Platz Bonifác: «Az állati leszármazás hipo-
tézise annyira uralkodik az elméken, hogy az európai 
ősembernek emberi vonatkozásai iránt semmi érzé-
kük nincs. Azzal a gondolattal, hogy az európai 
ősember a diluviális kor zordon klimájába talán 
csak máshonnan vetődött ide; és testének, mint mon-
dani szokás, bestiális vonásait talán csak a külső 
körülményeknek, életviszonyai lényeges megváltozá-
sának kell tulajdonítani, ezzel a gondolattal senki 
sem foglalkozik».1 

Örömmel állapíthatjuk meg azonban, hogy leg-
utóbb a szél megfordult. Legkiválóbb szaktekintélyek 
kritikája (Branca, Klaatsch, Butot stb.) lehűtötte az 
állati leszármazás fanatikus hívőinek túlbuzgóságát. 
Különösen a német tudósok cáfolják a majomelmé-
letet s a monisták leszármazási elméletét. A tévesen 
népszerűsítő természettudományi munkákat: ugyan-
csak népszerűsített természettudományi igazságok 
terjesztésével cáfolják s felvilágosítják a félrevezetett 
s demagog taktikával elámított közönséget. 

Nálunk, sajnos, még nagy hangon beszélhetnek 
Gorkáék, de talán már nem nagyon sokáig, mert a 
közönségnek végre majd csak kinyílik a szeme s 
he fogja látni, hogy a legmodernebb természettudo-
mányi igazságok cégére alatt ócska, divatjátmult hipo-
tézisekkel traktálták. 

Az igazság az, hogy az ember állati eredésére 
vonatkozólag a mai tudomány mit sem tud egyebet, 
csak azt, hogy nem abszolúte lehetetlen, de nem is 
valószínű. Ezt a nemtudást nyíltan bevallani csak a 
leszármazási elmélet fanatikusai szégyeneihetik. Az 
elfogulatlan gondolkodó tudja azt, hogy a tudomány 
nem azért van, hogy mindentudókká legyen általa 
az ember, hanem, hogy tudása tökéletesbüljön. 
A filozófia sőt a theologia sem arra való, hogy meg-
oldja az összes világtalányokat, hanem arra, hogy az 
általuk megismert igazságok tájékoztassák az embert 
az életben s vezéreljék az örök cél felé vezető utakon. 

Amennyi ehhez szükséges, annyit az ember ere-
désének kérdésére vonatkozólag is biztosan tudunk. 

Hajós Szaniszló. 

A halottégetés. <n.) 

Ami az ókori történelemből fölhozott példákat 
illeti, Homer hőseinek a holttestei nem megkülön-
böztetésképen lettek elégetve, hanem mert hazájuktól 
távol a harcmezőn haltak meg: a görögök attól tar-

1 Az ősember kritikai méltatása. 1909. 38. 

tottak, hogy földbe temetés esetében az ellenség sír-
jaikat földúlja, tetemüket meggyalázza; viszont a 
hamvakat csakis elégetve tudták hazájukba szállítani. 
Didó is nem bízott abban, hogy hamvai a sírban 
békességben nyughatnak, azért kívánkozott az el-
égetés után. 

Hogy az öngyilkos Ajax tetemét el nem égették, 
ez csak azért történhetett, mert gyávasága miatt 
lebecsülték s nem törődtek vele, mi történik a 
sírjával, nem tartották őt arra érdemesnek, hogy 
porait hazavigyék. Ugyanaz a sors érte, mint annyi 
más névtelen görög és trójai harcost, akiknek 
sírjait még az ellenség se tartotta érdemesnek bán-
talmazni. 

A germánok házasságtörőinek sorsa teljesen 
analog Ajax sorsával. A germánok erkölcsös nép 
lévén, a házasságtörőket egyformán megvetette. 

A szükség által inaugurált elégetési módot igaz 
megtaláljuk az ókori népeknél akkor is, amikor 
azok már állandó hazát biztosítottak maguknak és 
a kultúra akkori kornak megfelelő fokán állottak. 
De ekkor sem volt az jobb, vagy szebb temetési 
módozat, akkor is inkább a szükség parancsolta, 
mint Perikies idejében a pestis. Az előkelő, gazdag 
embereknél pedig a hiúság, a szeszély, a megkülön-
böztetési vágy hozta magával. 

A rómaiaknál a nagyok, nevezetesen a Caesarok 
testeinek az elégetése akkor jött divatba, amikor a 
hatalom delén állottak s ez fejükbe szállott. Az 
őrültség határán álló elbizakodottságukban már 
embernek sem képzelték magukat s ebben őket a 
kegvencek és hízelgők hada megerősíteni igyekezett. 
Ezekkel szemben a régi patrícius nemzetségek, Cor-
nélius, Sulla, Scipio ragaszkodtak a földbe való 
temetéshez. Sulla dictator végrendeletében egyenesen 
meghagyta, hogy őt a divatba jött elégetéssel szem-
ben a Cornélius családban dívó szokás szerint a 
földbe temessék. Ugy látszik csak a fölkapaszkodott 
és meggazdagodott parvenűk akarták az ősök fáját 
tetemük elégetésével pótolni. 

Sok hívőt szerzett az elégetésnek az anyagelvi 
bölcsek okoskodása is. Heraklitos szerint az emberi 
lélek félig anyagi lénynek tekinthető s mint ilyen a 
testtel annyira össze van nőve, hogy attól csak tűz 
segítségével választható el. De hogy a rómaiaknál a 
holttestek elégetése nem nevezhető valami meg-
különböztetésnek, mutatja az üldözött keresztények 
holttesteinek hatóságilag elrendelt elégetése, ami ter-
mészetesen a rómaik részéről a meggyalázás, a 
gyűlölet és bosszú műve volt. Plinius egyenesen azt 
mondja, hogy a halottégetés akkor jött divatba, ami-
kor a távoli provinciákban a rómaiak sírjait a bar-
bárok rabolni és meggyalázni kezdték, tehát ismét 
csak a szükség hozta be. 

Hogy különösen a pogány népek a halottégetést 
nem ethikai és eszthetikai magasabb érzékük folytán 
űzték, mutatja az akkori kezdetleges és valóban 
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udorító elégetési mód is, annak hosszadalmas és 
bűzgerjesztő volta. 

A régi görögöknél divott földbe való temetés 
legszebb apotheozisa, egyik legrégibb írott emléke 
és legfényesebb bizonyítéka Sophokles halhatatlan 
tragédiája : az Antigone, melynek tragikuma a földbe 
való eltemetés körül forog. 

Oedipus hőslelkű leánya a természet és az istenek 
törvényeire hivatkozva megszegi Kreon, Thebae 
királyának, nyilt parancsát, Polyneikost eltemeti s 
büszkén odamondja Kreonnak: 

Parancsodat nem tarthatom oly nagyra én 
Halandó, hogy miatta megtagadjam a 
Nagy istenek örök nem írt törvényeit, 
Isten törvénye nem ma, tegnap óta áll, 
Öröktől él s korát nem tudja senki sem. 
Megtörni ezt a tőrvényt ember kedvéért 
S az égiektől érdemelni büntetést, 
Nem volt erőm . . . 
Nem fáj a sír nekem, de fájna az nagyon, 
Ha sirjátói megfosztva temetetlenül 
Látnám porladni testvéremnek csontjait. 

A történelem tanúsága szerint, mint látjuk, a 
holttesteknek a földbe való eltemetése volt a termé-
szetes, rendes és kegyeletes szokás. Az elégetés 
kivételt képezett, erre a népeket első sorban a 
rendkívüli viszonyok késztették, majd a hiúság, 
téves bölcselet, szolgai tömjénezés s néha a különc-
ködés; de nem az, amit a halottégetés mai apostolai 
hirdetnek. 

Azt mondják folytatólag, hogy úgy a hunoknál, 
mint az ősmagyaroknál is divott a halottégetés. Ez 
is csak a fentebb vázolt okokból és esetekben dív-
hatott; mert ha az előkelőbbek temetkezési módja az 
lett volna, miért keressük akkor mi most is Attila 
és Árpád sírjait? Miért hiszünk a hármas koporsó 
legendájának? A honfoglalás korából föltárt régi 
sírokról, amelyekben a lovas és a ló pörköletlen 
csontjait találjuk (pl. a galgóci leletnél), miért mondjuk, 
hogy a pogány magyarok idejéből valók? 

Abban igazuk van a halottégetés híveinek, hogy 
a sporadikus pogány halottégetést Európában a 
kereszténység szelleme szüntette be: de be kell 
ismerniük azt is, hogy ebben segítségére volt Mohamed 
is, aki az elégetést határozottan elitélte. Hasonló-
képen a zsidó vallás, nemkülönben az összes keresz-
tény felekezetek. 

2. A történelmi példákra való hivatkozás, mint 
láttuk, nem fogadható el érvnek a halottégetés mel-
lett. Hogyan állják meg helyüket a kegyelet, az ethika 
és eszthetika szempontjából fölhozott érveik? Ezek 
olyannyira alanyiak, hogy a fölöttük való vitatkozás 
bátran meddőnek mondható. A kinai gyász szine a 
fehér szín, a mienk a fekete. Ami szép az egyiknek, 
az visszataszító lehet a másik előtt, e tekintetben 
egyik a másikat meggyőzni nem tudja. 

Az elégetési methodus terjesztői előszeretettel 
kiszínezik a gyöngébb idegzetüek elrémítésére azo-

kat az átalakulásokat, amelyeken a holttest a temető 
hideg földjében átmegy, amíg teljesen széjjelbomlik. 
Ezzel szemben azonban elfelejtik leírni, hogy a több 
száz fokra fölmelegített forró kemencében IV2—2 
órai elégés tartama alatt mennyivel és miért szeb-
bek az elégési átalakulások ? Csak annyit mondanak, 
hogy milyen szép az elégetés! Az ember legnagyobb 
kincse és legszebb adománya a természettől az élet, 
épen azért a megsemmisülés bármely módon tör-
ténjék is, szép nem lehet, csupán megnyugodni kény-
telen lelkünk a halálban, a földbe temetés természe-
tes voltában, de visszariadnia kell az elégetés erő-
szakos voltától. 

Pillanatnyi hatásúak és igazán csak ijesztgetés és 
megtévesztés számba mehetnek az olyan leírások, ami-
nőket Kinkel, az égetés nagy apostola, vetett papirosra ; 
hogy mit érezhet az, akinek kedvese a temetőben nyug-
szik, amikor átgondolja, hogy napról-napra milyen vál-
tozásokon megy át holtteteme a földben, hogy milyen 
formátlan lesz s hogy mennyire fokozódnak ezen 
kínzó érzetek, mikor az első erősebb eső hull kedvese 
sír jára? Frázisok ezek, semmi egyéb! Kedveseink 
elvesztése akkor rázkódtat meg minket igazán, ami-
kor azok meghaltak, amikor lelkük elköltözött, mikor 
megszűnt szemük ragyogása s elhalt a mosoly az 
ajkukon, mikor örökre elköltözött belőlük az, amit 
tulajdonképen szerettünk bennük, az élet, a lélek. 
S valahányszor eszünkbe jutnak, mindig csak azt 
fájlaljuk, amit a meghalás pillanatában vesztettünk 
el. Gondolataink, szivünk, lelkünk a meghalt szellemét 
kiséri s nem a mulandó testet, amelynek teljes el-
múlásába beletörődünk. Az elmúlás fázisai és mó-
dozatai nem foglalkoztatják agyunkat, nem rémítik 
lelkünket; tudjuk, hogy ez közös sorsa minden élő-
lénynek. Mert kérdem, kisebb volna-e fájdalmunk 
és veszteségünk, ha a természet úgy intézte volna a 
dolgokat, hogy kedves halottaink holtteteme teljes 
testi épségben, de halva, megmaradt volna nekünk? 
Bátran mondhatom: nem, sőt a holttetem lélek és 
élet nélkül mindig föltépné fájdalmunk és veszte-
ségünk sebeit. 

De nézzük csak, mi megy végbe abban a tüzes 
kemencében, milyen változáson megy át ott a holt-
tetem, mennyivel kevésbbé visszataszító az? A fehér 
izzásig hevített kemencébe tolt holttetem 15—20 
perc alatt víztartalmát teljesen elveszti, ennek meg-
történtével a kemencébe csupán túlhevített levegőt 
bocsátanak be, amelynek óriási melege hamuvá égeti 
a hulla kiszáradt szerves anyagát. Az égetésnél ter-
melt gázok, szénsav, szénéleg, légeny, esetleg még 
légenyvegyületek is elszállnak; az el nem éghető 
szervetlen anyagok, mint a hanní és kevés szén, 
visszamaradnak és leesnek a rostély alatt lévő gyűjtő-
edénybe. 

Ezen folyamat alatt tapasztaltakat és észlelteket 
egy szemtanú így írja le: «Alig hogy kezdte a 
tűz éreztetni az ő erejét, a hulla mozogni kezdett, 
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mint olyan ember, aki borzasztóan szenved a láng 
égető hatása alatt; az ajkak éktelen alakot öltve 
összezsugorodtak és az arc utálatos torzképet muta-
tott; később a láng működése alatt fölszabadult 
gázok ropogása és sistergése s végre az elviselhetet-
len bűz, utálatossá és leheletlenné tették megállani 
a kemence közelében. Rám mindez oly hatást gya-
korolt, hogy azt gondoltam, mindig előttem lesz ez a 
rettenetes látvány; több napon át nem voltam képes 
szabadulni a visszataszító képtől s elborzadtam, vala-
hányszor emlékezetembe visszaidéztem ama rettene-
tes látványt». Kronfeld dr., a halottégetés hive és 
terjesztője, egy hullaégetés jegyzőkönyvéből a követ-
kező kivonatot közli : 

«7 óra 26 perc. A hulla betétele az elégető-
kamrába; könnyű, fedélnélküli koporsóban. — 7 óra 
29 perc. A koporsó szabadon fekszik. — 7 óra 34 perc. 
A bordák szabadon fekszenek, a koponya töredezik.— 
7 óra 45 perc. Mindkét alszár levált. 7 óra 58 perc. 
Az egész hastartalom elszenesedett. — 8 óra 17 perc. 
Az agy elszenesedett. — 8 óra 34 perc. A gerincoszlop 
legnagyobb része szétesett. — 8 óra 57 perc. A koponya 
szétesett, máj és agy szétesett s fehér hamuvá vált.» 

Hogy miért kegyeletesebb ez az eljárás s hogy 
eszthetikailag mi szép van ezen, ennek magyarázatát 
hiába keressük. 

A kegyelet szempontjából fölhozzák, hogy az 
eltemetési rendszer mellett, a megtelt sirtáblák ki-
ürítése megbolygatja halottaink nyugalmát. Hát vájjon 
az elégetés mellett a kolumbáriumba elhelyezett 
csontmaradványok és hamvak nyugalma örök lesz? 
Evek bizonyos sora után ezen hamvak ép olyan 
sorsra jutnak, mint a temetőben visszamaradottak. 
Fölmondanak nekik. Es vájjon hová teszik őket? 
Corini, a halottégetés egyik leglelkesebb harcosa, mái-
javaslatot is tett erre nézve Milánó városának. Azt 
indítványozza, hogy az elégetett hullák hamuja, 
csontjai, szóval összes maradványai a föld trágyázá-
sára fordíttassanak. Az élelmes olasz ezen észjárásá-
ban, amellyel Milánó városának a jövedelmeit akarja 
növelni, azt hiszem egyúttal a bántó lelkiismeret 
szava is megszólalt, amikor annak, amit a földtől 
elrabolt, legalább kis részét vissza akarja adni a jogos 
tulajdonosnak. 

Nézzük már most azokat a változásokat, ame-
lyeket az égetés hívei oly félelmeteseknek és eszthe-
tikaellenesnek tartanak, amelyeken az emberi holt-
test ép úgy, mint minden más szerves lény marad-
ványa a földbe jutva átmegy. A tetem bomlását meg-
kezdik azok a baktériumok, amelyek az ember tes-
tében az életben is jelen voltak. Ezen baktériumok 
oxigén, tehát levegő nélkül jól tenyésznek, gyorsan 
szaporodnak ; az általuk előidézett folyamat reductiós 
bomlás. A szerves vegyületekből bűzös gázok kép-
ződnek, a tetem lassú föloszlásnak indul, ami a 
talaj minőségéhez képest 3—6 hónapig tart. Ezen 
aneorob mikrobák helyébe, miután fölemésztették 

a nekik való anyagot, a penészfélékhez tartozó 
mikrobák, tehát olyanok lépnek, amelyeknek életé-
hez levegő szükséges. A levegőt a föld likacsain át 
kapják s megkezdik lassú munkájukat, amely több 
évig tart. Az általuk előidézett vegyi folyamatot 
oxydatiónak, bomlásnak nevezzük s ez mindaddig 
tart, ameddig a szerves anyagból van valami. 

Reductiós és oxydatiós bomlás tehát azok a 
folyamatok, amelyek a tetemekben éveken keresz-
tül végbemennek. A képződő új vegyületeket az 
anyaföld fölveszi s tovább földolgozza anélkül, 
hogy abból az élő szerves lényekre bárminemű kár 
származnék, sőt ezek táplálkoznak abból. Kedveseink 
testéből fű, levél, virág, fa lesz s mi csak ez utóbbia-
kat látjuk, érezzük; minden egyéb folyamat a föld 
mélyében játszódik le. 

Mikrobák, bacillusok, ezek a parányi lények esz-
közlik tehát a holttest fölbomlását s nem pedig a férgek, 
amint azt ijesztéskép hirdetik. 

A holttetem teljes földolgozása a talajban függ 
annak összetételétől. Levegőnek átjárható talajokban, 
homokos, kavicsos földben a felnőttek tetemei 7 év, 
a gyermekeké 4 év alatt; agyagos talajú temetőben 
pedig 10, illetve 5 év alatt esnek szét teljesen. Már 
most vájjon az emberi tetem másfél — egész két 
óra alatt-e, avagy 7—10 év alatt semmisül-e meg, 
az örökkévalóságban nem sokat számít. 

A tetem szerves alkotó részei a természet vegyi 
műhelyében földolgoztatnak és fölhasználtatnak, a 
szervetlenek közül is csak a vízben, alig, vagy egy-
általában nem oldhatók maradnak a koporsó helyén. 
Ezek teljesen ártalmatlanok. 

A természet ezen csodálatos és bámulatos műve, 
amely ott játszódik le a föld laboratóriumában, nem 
tetszik az égetés terjesztőinek; erre a fenséges chemiai 
műveletre, amelyet az emberi ész még megközelíteni 
sem tud, azt mondják, hogy csúnya. Miért borzad-
nak épen ettől, miért nem borzadnak testi szerveink 
egyéb reductiós és oxydátiós folyamataitól ? Hát az 
emésztés, a légzés nem chemiai folyamat? Avagy az 
agy működése nem-e az? 

Akik mindig azt hirdetik, hogy természeti ala-
pon állanak s akiknél minden csak anyag és ter-
mészet, miért húzódoznak a természet ezen munká-
jától? Ha a természet az élettől megfosztott szerves 
lényekre azt a sorsot szabta, hogy halálukban új 
élet fönntartói és táplálói legyenek, miért akarják ez 
alól csupán az embert kivonni s miért akarják erősza-
kosan holttetemét tűz által megsemmisíteni ? Az egész 
földet, annak minden élő lényét a maga számára 
foglalta le az ember, miért fáj neki holttestét annak 
visszaadni, hogy a föld azt utódai hasznára és gyö-
nyörűségére földolgozza? A szerves lények élettelen 
anyaga billió és billió élőlény életének az alapja. 
Naluralia non sunt turpia. A természetnek az emberi 
test fölbontásánál végzett ezen gigászi munkáját, 
amellyel holt szerves lényeket a maga javára érté-
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késit, anélkül, hogy azzal más élőlényeknek ártana, 
sőt élteti őket, csak bámulni és csodálni lehet, de 
attól borzadni, vagy azt csúnyának mondani értelmes 
embernek nem lehet. 

A halottak égetése, erőszakos megsemmisítése 
ellenben, amikor azt a szükség nem kivánja, szent-
ségtelen beavatkozás a természet működésébe s mint 
minden erőszak, visszataszító. Katona József dr. 

"Egyházi B u d a p e s t . Visszatekintés lefolyt ezidei katholikus 
vi láp- nagygyűlésünkre. IV. A hitoktatók és hittanárok orszá-

, gos egyesülete mellett, vele párhuzamosan tartotta 
</on//?<7, s y j n t én d. u. 3 órakor a központi papnevelő nagyter-

mében, Mázy Engelbert dr. elnöklésével, a Kath. Közép-
iskolai Tanáregyesület alkalmi gyűlését. A püspöki 
karból jelen volt Mailáth G. K. gróf püspök úr. Három 
fölszólalás volt ebben a gyűlésben: az elnöké, Takács 
Menyhért jászói prelátusé és Giesswein Sándor dr. 
orszgy. képviselőé. Mind a három az ország életébe 
mélyen belenyúló tárggyal foglalkozott. Az elnök ki-
jelentette, hogy a kath. középiskolai tanárok a maguk 
számára törvénybiztosította lelkiismereti szabadságot 
követelnek s tántoríthatatlan hivei a hitvallásos nemzeti 
iskolának, mely a nemzeti egységnek legerősebb támasza. 
Takács M. prelátus a katholikus autonómia keretében 
mutatta be a magyar középiskolát s hatásos beszédében 
a kath. iskola veszélyeiről oda konkludált, hogy az Orsz. 
Kath. Tanáregyesületet a kath. autonómia egyik fő-
organumává kell tenni. Ugyanily óriás hatású tárggyal 
foglalkozott Giesswein Sándor dr., rámutatva arra, hogy 
mennyire szükséges a nevelés terén minden tevékeny 
erőt tömöríteni. Azt indítványozta, hogy a katholikus 
tanári és tanítóegyesületek országos szövetségbe lépjenek 
egymással. «Vis unita fortior». Maguk a külön alakult 
egyesülelek is nyerni fognak erőben. Kitűnő eszme az 
autonómiában való elhelyezkedés is, a szövetség is. 
Csak mennél előbb meg kell valósítani. 

A nagygyűlés harmadik napjára, keddre, már kevés 
szövetkezeti egyesületi gyülekezés maradt. Ezt a keddi 
napot főleg a három szakosztály működése foglalta el, 
a záró nyilvános ülés előtt. 

Meg kell azonban itt még emlékeznünk három egye-
sületi gyűlésről, melyek még a keddi programúi kere-
tébe estek. 

Első helyen említjük a Kath. Legényegyesületek 
szövetségének közgyűlését, melyen Fischer-Colbrie Ágost 
dr. püspök-fővédnök elnökölt, az Orsz. Kath. Legény-
egyesületi ház nagytermében, ltévay Tibor dr. kalocsai 
elnök a 1. e. elnök személyének és munkájának kérdé-
séről tartott igen tanulságos előadást. Erdősi Károly 
azt indítvánvozla, hogy a jövő nyáron egy külön-
álló legényegyesületi elnökgyülést tartsanak. Határo-
zatba ment. 

A Kath. Tanítók Országos Szövetségének Keresztény-
szociális szervezete reggel 10 órakor rendkívüli köz-
gyűlést tartott Giesswein Sándor dr. elnöklete alatt, 
amelynek gyakorlati eredménye küldöttség sikerrel 
kecsegtető járása volt a közoktatásügyi minisztériumban. 

Délután 3 órakor volt az Eucharisztikus Társulat 
országos értekezlete az egyetemi templomban. Elnökölt 

Mailáth G. K. gróf püspök úr. A jelenvoltak Mihályfi 
Ákos dr., Babura László dr. és Galcsek György dr. tanul-
ságosnál tanulságosabb előadásaiban gyönyörködhettek. 

Időközben,amig t. i. ez a visszatekintés a nagygyűlésre 
készülőben volt, gyakorlati szempontból igen remek el-
járás kezdeményezése indult ki Győrből. A naggyülés-
sel kapcsolatban olt egyházmegyei gyűlést tartott a 
világi intelligencia és a papság, a nép bevonásával, 
a püspök elnöklésével, a nagygyűlés eszmekörének 
és hatásainak terjesztése végett. Fölöttébb kívánatos, 
hogy az országos kath. nagygyűléssel kapcsolatosan, s 
annak bezárása után mihamarább, minden püspöki szék-
helyen hasonló kath. gyűlések tartassanak, hogy azokon a 
nagygyűlések határozatai a nagygyűlésben Budapesten 
részt nem veit kath. intelligencia és nép tudomására 
jussanak. Ezen az ulon a kath. hitélet újjászületése gyor-
sabb lesz a haladásban s intenzivebb az izmosodásban. 

Igen hálás tárgya volna e visszatekintés keretében 
a visszaemlékezésnek és a leltre buzdulásnak a nagy-
gyűlés három szakosztályának, a hitbuzgalmi és kari-
tatív, a közművelődési és a szociális szakosztályoknak 
működése, jól meghányt-vetett határozataik megszivle-
lése valóra váliódásuk irányában. Ámde, annak csak 
újból való puszta fölemlítésével, hogy a győri egyház-
megye a nagygyűlés után következő vasárnap tartott 
kath. gyűlésével gondviseléses mintát állított föl a 
nagygyűlések vidéki hatásának s határozataik végre-
hajlásának biztosítására, rövidség okáért kénytelenek 
vagyunk most a nagygyűlési rezoluciók ügyének mellő-
zésével, illetve más alkalomra halasztásával, a nagy-
gyűlés három nyilvános ülésének eseményeire vagyis 
azokra a nagy szónoki alkotásokra áttérni, melyek 
ezidei nagygyűlésünk nagyarányú épületének gerincét 
alkotják. 

A nagygyűlés első napjára négy szónoklat esett : 
Mailáth György gróf megnyitója, Mailáth Gusztáv Károly 
gróf püspök megemlékezése a pápáról és királyról, 
Giesswein Sándor dr. beszéde a keresztény kulturáról 
és a modern szellemről, végül Glattfelder Gyula dr. 
püspök beszéde a keresztény intelligenciáról. Jelen volt, 
a betegek és gyengélkedők kivételével, az egész püspöki 
kar. Azt is meg lehetett állapítani, hogy a budapesti 
Vigadó összes helyiségeivel együtt már kicsinynek bizo-
nyult országos katholikus nagygyűlésünk teljes nagy-
ságának befogadására. Hogyan fog majd lehetni orszá-
gos kath. nagygyűlést tartani — a vidéken? Erre is kell 
ám gondolni. 

Ami az egyes ünnepi szónoklatokat illeti, azok a 
hallgatóságnak még friss emlékezetében vannak. Ám 
nem is a volt hallgatóság kedvéért végezzük ilt ezt a 
visszatekintést, hanem azok kedvéért, kik távol lenni 
voltak kénytelenek s kik, bár olvasták a beszédekel, 
de az élő szó hatásának varázsában, annak élvezetében 
részesek nem lehettek. 

Mailáth György gróf elnöki megnyitója igazi vezéri 
talentumra mutat. Remekül tájékoztatta az összegyűlt 
hadsereget a helyzetre és a teendőkre nézve egyaránt. 
Remek, mert igazán találó volt az a figyelmeztetése az 
elbizakodás ellen, ahol ezt mondotla : «Ha talán valaki 
itt-ott eredményeket vél fölfedezni a katholikus mozgal-
mak nagyon is göröngyös mezején, jusson eszébe, 
hogy a visszavertnek hitt ellenség leleményessége nem 
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fog nyugodni, mig bármi módot találhat egy-egy mér-
gezett nyil. Ha sikerül téri hódítani az egyik oldalon, 
bizonyosan fölüti a fejét valamely veszedelem, hogy a 
másik oldalon visszaszerezze azt, amit odaát elveszített. 
Állandó éber figyelemmel mindenkor harcra készen 
kell mindnyájunknak állania, ha eredményeinket meg-
tartani s újabbakat elérni akarunk». («Lelkes éljenzés» 
követte e szavakat.) 

Az elnök-szónoknak nagy igaza van. Addig, míg 
bevehetetlen Centrumunk nem áll a parlamentben s 
megdönthetetlen Autonomiánk a közéleiben, addig a 
katholicizmus sorsa Magyarországban ellenségeinek ké-
nyétől függ. Az egyéni kiválóságra való törekvés melleit 
az erők egyesítése minden téren, ez a vezéri elnöki 
szónoklat tettre buzdításának a veleje. —y —la. 

(Vége köv.) 

Iroda- Könyv a gyermekrő l . (Munka, játék, művészet. 
j Ignotus előszavával.) Irta Nádai Pál fővárosi reáliskolai 
l o m • tanár. Két kötet. I. 285 I., II. 235 1. Budapest, 1911. 

II. 

Nádai, dicséretére legyen mondva, esztetikus iró 
s mint ilyen, nem helyezkedik szembe gorombán semmi-
féle pozitív vallással, egyet sem sért; hanem felülemel-
kedik valamennyin s úgy igyekszik szőni fejtegetéseit. 
Ez azonban nem annyit jelent, hogy egyáltalában nincs 
semminő álláspontja, semmi világnézete. Van s ez az 
eddig a magyar elmékhez férkőzni nem tudó, ma azon-
ban a magyar szabadkőművesek (jobbára zsidók) közt 
már hódítani kezdő pantheismus. Nem helyezi ugyan 
homloktérbe, de az itt-ott elejtett megjegyzéseiből látom, 
hogy amolyan csendes hive a pantheismusnak. Szerinte 
egy-egy szál virág is a gyermeket «ösztönszerűleg egy 
lassú világszemléletre neveli, egy csöndes, be nein val-
lott pantheismusra. Egy csöpp ez az egész kozmikus 
világból». (I. 161. 1.) Hasonlókép szerinte a virágnak 
a Nap felé fordított kelyhében «a tudatos akarat legelső 
próbálkozásait szemléljük» (I. 145. 1.), amint viszont 
«az embernek szenvedélye, gyönyörei, értelmi élele, 
kedélye, még álmodozó fantáziája is mind megvan 
derengő öntudattal a kutyában». (I. 165. 1.) 'Ev xat r.s./. 
Ehhez képest «csak a tökéletesség fokozata választ el 
az állatvilágtól bennünket, de az ő gyengébb mivoltuk-
ban is benne van a természetnek nagyszerű gondolkodó 
ereje.» (I. 175. 1.) 

Hogy azonban mennyire nem mélyedt bele ebbe a 
világnézetbe sem, hanem csak utánmondja, épen az 
utoljára idézett oldalon árulja el, midőn arra buzdít, 
hogy az anthropocentrikus fölfogás, mint elavult ellen, 
harcolni kell; tehát nem tudja, hogy nemcsak a keresz-
ténység, hanem a pantheismus is centrumba helyezi az 
embert, mint olyat, akiben szerinte a természetet átjáró 
9-SOÍ épen tudatára ébred, mint ezt előbb maga is az 
embernek az állatokkal való összehasonlításánál jelezte. 

Látszik, hogy nem tudatosan, hanem csak divat-
ból pantheista ; az csak úgy ragadt reá, (gondolom a 
páholyban), mint a «folytonos fejlődés gondolata» is, 
melyet vall, de szintén nem értett meg, mert különben nem 
mondhatná, hogy «kulturális értékekben többet nyújt-
hat a gyermeknek a hellenizmus, mint a Nagy Károly 

középkori szelleme». (I. 113. 1.) Lévén ez a szellem sok 
századdal későbbi a hellenizmusnál. 

Ilyen perspektívából nézve az embert, illetőleg a 
gyermeket, elgondolhatjuk, mi tartalma lehel Nádainál 
a «gyermeknevelés» fogalmának ? Vagy hogy mit tarthat 
ő etikailag jónak és rossznak? Művének nagy részében 
az igaz, hogy az ilyen praemissákból szükségkép folyó 
további következtetésekbe nem igen bocsátkozik, aminél-
fogva nem is igen érezzük meg a világnézetéből folyó s a 
miénktől teljesen elülő nevelési elveit,1 mivel jobbára 
csak módszeres és higiénikus kérdésekkel foglalkozik, 
azonfölül folyton tiltakozik a «drill» ellen. 

Az erkölcsi nevelésről szólva azonban (II. 99. 1.), 
már teljesen kiüt nála a szög a zsákból Megdöbbentő 
gondolkodásának az a felületessége és filozófiai elmé-
lyedésének az a nagymérvű hiánya, ami müvének e 
főbenjáró részletében nyilatkozik. Tudatában sem lát-
szik lenni amaz igazi értékeknek, melyekről itt szó van 
s amelyektől úgy az egyén boldogsága, mint a társada-
lom jövő biztossága függ. Cselekedeteink mértékéül nem 
a lelkiismeretet ismeri el, melyről pedig minden ember-
nek ugyancsak legközvetetlenebh tudomása van; hanem 
egy meghatározhatatlan valamit állít föl mértékül: a 
társadalmi célszerűséget, mely szerinte, «adja meg cselek-
véseink irányát». Ez az a nagy frázis, mely alá ma min-
dan immoralitás bújik s melyet pl. Pikier «hasznos-
sággal», Ignotus pedig ehhez a műhöz írt s előbb em-
lített előszó tartalmával tölt ki. Hogy ilyen felszínes 
gondolkodás mellett a francia laikus morált állítja föl 
iskolai ideálnak s hogy ebben akarja — Kármánnal 
egyetértve — nevelni a gyermekeket, egészen termé-
szetes. Mert hát úgy gondolja, hogy «az újkori ember-
nek új etikai alapokra van szüksége» (II. 115.1.), mintha 
bizony az újkori ember lényisége más volna, mint a régié. 

Látom, azért beszél így, mert nincs tisztában a 
morál fogalmával ; nem sokkal több az nála a köznapi 
illemszabálynál, mely a decorumot tartja fönn az embe-
rekkel való érintkezésben. Látva pedig jóhiszeműségét, 
ahogy minden tettetés nélkül tárja elé eszméit, szinte 
önként támad bennem a kérdés : ugyan hogyan tanítják 
az izraelitáknál a valláslant és benne az etikát, ha 
Nádain semmi nyoma nincs az élet mélyebb fölfogá-
sának s ama felelősség tudatának, melyet tetteiért min-
den ember komoly pillanataiban magában érez? Való-
ban ilyeneket szemlélve az az óhaja támad az ember-
nek : nem szabadgondolkodókra, de alapos gondol-
kodókra volna már egyszer szükségünk! Ez a fiatal 
tanár elvégezte középiskoláit, elvégezte az egyetemei ; 
ott is, itt is kellett hallgatnia etikát s a sok iskolázás-
nak az eredménye íme az, amit e könyvében olvasunk. 
Ilyenek, sz. Pál szavaival élve, azok a minden széltől 
hányatott nádak, azok a gyenge lelkű emberek, kik 
minden pillanatnyi impresszió után indulnak, de sem-
mit komolyan fontolóra nem vesznek s mindig mások 
fejével gondolkodnak. 

Mindennek eredménye aztán, hogy könyv könyv 

1 Egy helyen (I. 120. 1. ;) beszélve a vidéki kirándulásokról, 
legelső látnivalónak a keresztény templomot jelöli meg és magya-
rázza is az örök-mécset, a keresztet, de úgy, hogy egy hottentot is 
kacagásra fakadna tőle: «A kereszt jelvénye — úgymond — a tűz 
keletkezését szimbolizálja egymásra tett fáival». Miért is nem 
magyarázza inkább a zsinagógát? 
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után íródik s mindamellett az emberek lelki meg-
nyugvása, igazi boldogsága egy cseppet sem halad előre; 
mert sok modern iró szinte öntudatlanul ámítja önmagát 
s ámítja a közönséget ! Dudek. 

W a r d Mária, a Szűz-Mária-Intézet alapítójának 
élete. Különféle források nyomán. Bevezetéssel ellátta : 
Gasquet bencés apát. Angolból fordította Rada István 
dr. Veszprém, 1911. 16-r. XXI, 136 lap. 

Mindenki, aki a dologgal foglalkozott, tudja, hogy 
magyar hitbuzgalmi irodalmunknak az az ága, melyet 
hagiographiának, vagyis lelki épülésre szolgáló életrajz-
irodalomnak nevezünk, sem eredeti, sem fordításos ter-
mékekben gazdagnak egyáltalában nem mondható. Már 
csak azért is tehát, hogy a hitbuzgalmi magyar iroda-
lom e hiányának részben való kitöltéséhez becses ada-
lékkal járult hozzá, Rada István dr. kanonok úr elisme-
rést érdemel. 

De van ez általános irodalomszükségleti okon kívül 
különös ok is, amiért ennek a könyvnek megjelenését 
igazán melegen kell üdvözölnünk. A Boldogságos Szűz 
Mária Intézetének vagyis más, megszokottabb néven, az 
Angolkisasszonyok kongregációjának sajátságos esemény 
zavarta eddig történetét és életét. XIV. Benedek, a nagy-
tudományú pápa, 1749. április hó 9-én kelt «Quamvis 
justo» kezdetű bullájában, fegyelmi okokból, az Angol-
kisasszonyoknak megtiltotta, hogy Ward Máriában ala-
pítónőjüket tisztelhessék. X. Pius pápa 1909-i dekrétu-
mában jónak látta ezt a tilalmat visszavonni és így az 
Angolkisasszonyok most már ismét szabadon hirdet-
hetik, hogy a Boldogságos Szűz Mária Intézetének nagy-
érdemű alapítónője csakugyan az a rendkívül éles eszű, 
okos, semmi nehézségtől vissza nem riadó, Isten utalá-
sainak követésében rendületlenül állhatatos nő, Ward 
Mária, kit az Angolkisasszonyok soha sem szűntek 
meg alapítónőjüknek tekinteni, csak az iránta való tisz-
telet nyilvánításában voltak kénytelenek a volt pápai 
tilalom ideje alatt tartózkodók lenni.1 

E recensió homlokán címzett könyv avégből író-
dott, hogy kitűnjék, mennyire méltó Istenben boldogult 
Ward Mária arra, hogy benne az Angolkisasszonyok és 
velők az egyház a Boldogságos Szűz Mária Intézetének 
alapítóját tiszteljék, akit az egyház történetében az a 
kimagasló érdem illet meg, hogy, Isten vezetése alatt, 
sok viszontagságon és szenvedésen át, úttörője lett a női 
szerzetesi életben a puszta szemlélődő s a világtól tel-
jesen elzárkózott módból az aktiv s a világra Jézus 
szellemében hatni törekvő életmódra való átmenetnek, 
melynek gyümölcsét VIII. Orbán pápa 1631-ben «Pasto-
ralis Romani Pontificis» kezdetű bullájában értékesí-
tette az egyház jelenlegi új kora számára.2 

1 «XIV. lienedek pápa bulláját tanulmányozva, mondja Gas-
quet bencés apát a fent címzett könyvhöz írt ISevezetésében, lehe-
tetlen nem látni, hogy a pápa nem történeti tényt állapított meg, 
banem óvatosság okából tilalmat adott ki. Meg akarta védelmezni 
az intézet tagjait az (akkori aug^burgi) püspök ama kérelme ellen, 
hogy mivel Ward Máriát tar t ják alapítójuknak, s mivel az ekként 
alapított testület kárhoztatva és feloszlatva lett, (a pápa) jelentse 
ki, hogy létezése nem törvényes és meg kell szűnnie. A pápa úgy 
oldotta meg a kérdést, hogy utasította a szerzetesnőket, hogy ne 
nevezzék Ward Máriát alapítójuknak s kijelentette, hogy az akkor 
létező intézet nem az, amely feloszlatva lett.» XX—XXI. 1. 

2 «A szerzetesi életnek VIII. Orbáu pápa bullájában körvona-

S a könyv az eléje kitűzött célt kitűnő módon 
szolgálja s az olvasó lelkében azt teljes mértékben va-
lóra váltja. Az elbeszélés fonalán Ward Mária élete, 
1585. jan. 23-ára esett születésétől kezdődőleg, egész 
1645. jan. 19-én bekövetkezett haláláig, a benne rejlett 
s a legrendkívülibb viszontagságok közt kifejlődött ki-
váló tulajdonságok teljes, fölöttébb gazdag sorozatával 
vonul el lelki szemeink előtt s a könyv elolvasása után 
ellenállhatatlan vonzalmat érzünk ugyanannak a pápá-
nak, VIII. Orbánnak, aki Ward Mária első kongregá-
cióját feloszlatta,1 a nagylelkű rendalapító nő két tár-
sához, Poynlz Máriához és Winefrid Wigmorehoz inté-
zett magasztalását visszhangoztatni, amely pápai ma-
gasztalás Ward Mária életének értékéről a következő 
örökbecsű nyilatkozatba van foglalva s amelyből fog 
esetleg a rendkívüli nő beatifikációjának az ügye is 
egykor, talán nemsokára, kiindulni : «Részünkről, így 
szólt VIII. Orbán pápa, nagyra becsüljük őt, nemcsak 
mint nagyokosságú, rendkívül erős és hatalmas lelkű 
nőt,2 hanem, ami sokkal több, szentnek és az Isten 
szolgájának tartjuk őt. Ti, kik vele mentek (Rómából 
Párison és Lüttichen át Angolországba) engedelmes-
kedjetek és szolgáljatok neki, mert ameddig ezt cselek-
szitek, jól cselekesztek.» 

Az utóbbi pápai szavak : «engedelmeskedjetek és 
szolgáljatok neki,» világosan mutatják és teljesen két-
ségtelenné teszik azt, hogy a mostani Angolkisasszonyok 
intézete Ward Mária alkotása, még pedig pápai áldás és 
buzdítás befolyása alatt keletkezett és fejlődött alkotása. 

Folytathatnók még tovább is ezt a bizonyítást. De 
ennyi is elég arra, hogy megalapozva s igazolva lássuk 
X. Pius pápa 1909. ápril havi dekrétumának azt az 
intézkedését, melynek erejénél fogva az Angolkisasszo-
nyok Ward Máriát minden fennakadás nélkül alapító-
juknak tarthatják és tisztelhetik. 

Még egyszer hangoztatjuk, hogy erre a kis könyvre 
szükségünk volt nemcsak azért, bogy X. Pius pápa 
intézkedése mögött a történeti háttérre világosság derül-
jön, de azért is, hogy még az oly tekintélyes köny-
vekbe is, milyen pl. Hergenröther Kirchengeschichtéje 
(III. B. 3. Aufl. 516 1.) becsúszott Ward-ellenes felfogá-
sok, — például, hogy Ward Máriának eretnekség címén 

lozott módját — írja Gasquet — mi most jól ismerjük és teljesen 
az, amclv alapját képezi a modern tevékeny rendek által követett 
kongregációs rendszernek. VIII. Orbán pápa idejében ez természe-
tesen ismeretlen volt az egyházban. (Ezért keltett Ward Mária újí-
tása oly vihart az egyházban, hogy azt VIII. Orbán pápa, aki Ward 
Máriát rendkívül nagyra becsülte, csak a Máriától alapított «jezsuila-
nők -nek nevezett kongregáció feloszlatása útján vélte lecsillapítha-
tónak.) De az utolsó három században számtalan testület magáévá 
tette, amely annyi kitűnő szolgálatot tett az Istennek és az egy-
háznak.» XIII. 1. 

1 Mennyire nagyrabecsülte VIII. Orbán pápa nemcsak Ward 
Mária rendkívül értékes egyéniségét, de a feloszlatott kongregáció 
után nyomban szervezett ú j kongregációt is és annak tagjait, hir-
detik azok a szavak, melyekkel a híradást, hogy «bizonyos számú, 
Németországban levő, legtöbbnyire még nagyon fiatal nővérek» 
Rómába jönnek, hogy itt együtt élhessenek, Mária ajkairól fogadta: 
«Haveremo a charo che vengliino e ne terremo sotta la nostra pro-
tezione». 193. 1. Tehát az Angolkisasszonyok új intézete Rómában 
magának a régi intézetet feloszlató pápának védnöksége alatt indult 
el életének gondviseléses útjára. 

2 Akinek ilyen kiváló személyiségére való tekintettel mondta 
ki XI. Kelemen az ellenkezők szemébe a pápai székből a rendre-
utasítást : «Lasciate governare le donne per le donne 1» (133. 1.). 
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való elcsukatása VIII. Orbán pápa rendeletére történt, 
hololt azt csupán a Szent Officium rendelte el, a pápa 
tudtán kívül, mintegy a pápa háta mögött,1 — igazságos 
és méltányos véleményeknek engedjék át a tért Ward 
Mária küzdelmes és fölöttébb érdemes éleiére nézve. 
Meg kell még jegyeznünk azt is, hogy Ward Mária az 
ő első alakú kongregációjának alapításakor nemcsak 
vállalkozásának hallatlan szokatlanságával, —hogy eset-
leg ne kelljen szerzetesi ruha, ne kelljen klauzúra, nö 
legyen a «Superior generalis», egyedül a pápának legyen 
alávetve slb. — keltett vihart maga körül, hanem sokak-
ban, kivált az egyházi szellemben szűkölködő vagy még 
inkább ellenséges lelkekben az által is növelte — persze 
akaratán kívül — az ellenszenvet, hogy kongregációjának 
mintájául loyolai szent Ignác rendjét választotta. Ezért az 
egy tetteért magáért halál fenyegette Ward Máriát ha-
zájában Angolországban, mert lény, hogy 1617 elején, 
mikor hősnőnk persze hogy világi ruhában, klauzura nél-
kül — épp Londonban volt, Abbot canterbury-i anglikán 
érsek szigorú rendeletet adott ki elfogatására, azt adván 
okúi, hogy «több bajt csinál, mint hat jezsuita». (45. I.).2 

Ennek az igazi szentlelkű és csodatévő hősnőnek ezt az 
életrajzát olvasásra, lelki épülés céljából, mindenkinek, if-
júnak-öregnek, férfiúnak-nőnek, bátran ajánlhatjuk.A ne-
hézségek, az akadályok, a testi vagy lelki halállal fenye-
gető ellenséges áramlatok leküzdésében mesteri mintát 
állított életével minden kor számára, lirez na y Béla dr. 

1 Amiből világosan kitűnik s az egyházban történt és történő 
sok dolognak megfejtéséhez biztos kulcsul szolgál az, hogy a tanító 
egyháznak adott tévmentessegnek isteni adománya nagy adomány, 
de nem mindentudóság: aminek tudatában a pápa maga ex cathedra 
mindig csalhatatlan, de az ö alárendeltjei közöl már egy sem lehet 
a maga Ítéleteiben soha biztos, hogy nem lépi-e át az emberi tudás 
köré Istentől vont határokat. Monumentális festmény vagy nőzárda' 
gyermekszinpadon eljátszandó dráma számára fenséges jelenet lesz 
mindenha az a jelenet, mikor az eretnekség cimén javulás céljából 
fogságra vetett Ward Mária lelki nagysága előtt az ő börtönőrei, a 
tisztalelkű klarisszaapácák hódolattal meghajolnak ; vagy még inkább 
az a jelenet, midőn Ward Mária fogságából kiszabadulván Rómába 
egyenesen a pápa elé megy s magánkihallgatáson, Cotton Erzsébet 
és Turner Anna rendtársai jelenlétében, ezzel a tiszta lelkiismeret-
től sugallt bátor nyilatkozattal szólítja meg a trónon ülő pápá t : 
«Szentséges atyám, nem vagyok és sohasem voltam én eretnek», s a 
pápa, mintegy hódolva a tiszta lelkiismeretnek, elismeri és fennen 
hirdeti a rettenthetetlen nö lelki tisztaságát és fenségét. « Elhisszük, 
elhisszük», viszonzá a pápa. «Mi és a bíborosok jól vagyunk érte-
sülve tirólatok, életmódotokról és példás magaviseletetekről. Mi és 
ök mindnyájan nemcsak meg vagyunk elégedve, hanem épülünk is 
és tudjuk, hogy jól vezetted intézetedet.» (102. 1.). 

2 Ward Mária első alapításának, az «Institutum Matrum Socie-
tatis Jesu»-nak, ahogy Pázmány nevezi, nagyszerű védői között 
Jézus társaságából oly nevek, mint Suarez és Lessius említhetők. 
Utóbb, ugyancsak VIII. Orbán pápa alatt, 1629. júl. 28-án Pozsony-
ban kelt levelével Pázmány Péter is síkra szált a «J. t. anyák» lét-
joga mellett. «Si absque ulla, úgymond, Abbatum vei Priorum 
injuria Abatissac Priorissaeve nominantur sanctimorioles : non 
video, cur discplicere debeat nomen Matrum Societatis Jesu?» 
Valószínű, hogy Ward Mária Pázmány-nyal személyesen is talál-
kozott, mert Ward 1627-ben Ferdinand császár meghívására Bécsben 
já r t és alapított intézetet. Ekkor történhetett meg a Pázmánynyal 
való találkozás, amelyre nézve Pázmány idézett levelében csak annyi 
áll, hogy egy magasrangú magyar úrnő «az anyák közül kettőt 
hozzám vezetett, kérve, hogy elhelyezésükről valamely városban 
gondoskodjam». Pázmány e kérés alapján Pozsonyban telepítette le 
az Angolkisasszonyokat s azon volt, canimadvertens fruetum Insti-
t u t i o n s harum Matrum», hogy Nagyszombatban is letelepítse őket, 
mer t «már többen a főrangú nők közül vágynak a társaságba be-
lépni». V. ö. Hanny, P. Card Pázmány Epistolae collectae. T. 2. 
p. 42. s. 

A Szen t - I s tván-Tár su la t ka rácsony i kiad-
ványai. 

Kempis : Krisztus követése. Ford. Platz Bonifác dr. 
II. kiadás. Igen kedves kis zsebkönyv-kiadás. 

Platz B. : Tudományos kalandozások. 195 1. Ara kötve 
5 korona. 

Wisemann : Fabiola, vagy a katakombák egyháza. 
Ford. Haudek Ágoston. Új magyar kiadás. Négy kötet, 
két könyvben. 

Regények : 
Torna I. : A hegyaljai diákok. 164 1. Ára kötve 

4 korona. 
Bokor Malvin : Két világ. 163 1. Ára kölve 4 korona. 
Csapodiné Aliaga Vilma: Almavirág. 103 1. 
Sienkiewicz : A dicsőség mezején. Ford. Bányai 

Károly. 282 I. Ára 4 korona. 
Coloma : Boy. Ford. Gerely Jolán. Két kötet egyben. 
Cl. Vautel : Az álomgép. Ford. Kertész Kálmán. 154 1. * 

Motu p rop r io a pr ivi légium íori-ról . 
II. 

X. Pius pápa, az egyházi fegyelem olyan sok pont-
jának megújítója, a veszendőbe ment privilégium fori-ra 
is kitérj esz telte figyelmét s kiadta 1911. okt. 9-én kelt 
motuproprióját (Acta Apostolicae Sedis III. 555.) «De 
trahentibus clericos ad tribunalia judicum laicorum» 
címen, mely új fejezetet kezd a privilégium fori törté-
netében, 

A motuproprio mindenekelőtt helyteleníti a «Cogen-
tes» caput eddigi értelmezését, mely szerint csakis legis-
latores personaeque publicae esnek az Apostolicae Sedis 
excommunicatiójába. Azután pedig közli az authentikus 
interpretatiót (ínterpretatio exlensiva), mely szerint ezen-
túl magánszemélyek is, világiak és egyháziak, férfiak 
és nők egyaránt, lia az egyházi személyeket akár bün-
tető, akár polgári ügyben, egyházhatósági engedély nél-
kül, a világi bíróságok elé vonják és ott megjelenni 
kényszerítik «a pápának különös módon fenntartott» ki-
közösítésbe esnek. 

Eszeiint bővült a «Cogentes» jelentése. Nem pusz-
tán a törvényhozó és kormányzó halóságok, hanem a 
vádló vagy felperes magánszemélyek is értendők alatta. 
Ellenben most sem értendők alatta a bírák és ügyé-
szek, kik csak végrehajtói a törvényeknek s kénytelen-
ségből foglalkoznak a papok ügyeivel, épen azért nem 
is éri őket büntetés. 

A «Cogentes» magyarázatában és alkalmazásában 
a fősúly ezentúl nem a törvényhozó és kormányzó ható-
ságokra, hanem a felperes magánszemélyekre fog esni. 
Amazoktól akár egészen el is tekinthetett volna a motu-
proprio. Amint a kiközösítésnek kilátásba helyezése 
eddig nem tartotta vissza az államhatalmakat olyan tör-
vények alkotásától, melyek a papokat a világi bírósá-
gok illetékessége alá vetik, azonképen a motuproprio 
sem fog visszatartani egyet sem. Az idők megváltoztak. 
Az államok nem keresztények. Az egyház megbecsülése, 
a vallás szelleme nem igen mutatkozik életükben. A pri-
vilégium fori visszaállítása ilyen körülmények között az 
állam segítségével alig remélhető. A pápa ezt jól tudja, 
mindamellett nem akarta kihagyni a büntetéssel meg-
fenyegetett «cogens»-ek közül a törvényhozó és kor-
mányzó hatóságokat, hogy így kifejezésre juttassa azt 
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soha el nem felejtendő igazságot, hogy a keresztény 
társadalom ideálja szerint egyházi és világi hatalomnak 
egymást támogatnia kell, anélkül, hogy egyik a másikba 
felolvadna s sajátos tevékenységéről lemondana. És lia 
az állami hatalom hordozói erről megfeledkeznek, bün-
tetéssel is eszökbe kell azt hozni. 

Előre látható azonban, hogy ez a büntetés épen 
úgy nem fogja őket feszélyezni ezentúl sem, mint eddig. 

Ha már most a pápa mégis megvalósítani akarta 
azt az elvet, hogy a papok ne állíttassanak a világi 
bíróságok elé, csak a törvényhozó és kormányzó ható-
ságokhoz fordulni nem vezetett volna célhoz. 

Az egyháznak az államhoz való viszonyát illetőleg 
olyan állapotok vannak kialakulóban, aminők az első 
századokban uralkodtak. A keresztény intézményeket 
állami támogatással nem tarthatja lenn az egyház. Saját 
erejéből, saját területén, saját eszközeivel kell azt meg-
tennie ép úgv, mint hajdan. A privilégium fori tekin-
tetében is hiába fenyegeti az államhatalom hordozóit. 
Nem is azokkal szemben élesíti ki X. Pius a «Cogen-
tes» caputot. Hanem saját gyermekeihez fordul. Az állam-
hatalmat, a törvényeket nem bántja. Azok megváltoz-
tatását nem sürgeti. Azok ellen nem izgat. Csak hívei-
hez szól, hogy ezentúl egyházi engedély nélkül pap ellen 
pört ne indítsanak. így akarja fenntartani a privilégium 
fori-t. Nem állami segítséggel, hanem hivei révén. Ez 
csak nem sértés az állam ellen? Ez csak nem teszi jogo-
sulttá azokat a kifakadásokat a Szentszék ellen, melye-
ket a motuproprio kapcsán annyi újságban olvashattunk ? 
Csak érteni kell a rendelkezést. Az egyház magatartá-
sán az állammal szemben semmit sem változtatott a 
motuproprio. Hanem igenis a hívekkel szemben, akik-
től excommunicato terhe alatt követeli, hogy a papokkal 
való pörös ügyeiket ne vigyék a világi bíróság elé, 
hanem jalentsék be a püspöknek. 

A püspöknek van elég módja, hogy büntető ügyek-
ben kellő megtorlással éljen a vádlott pappal szemben. 
Ha pedig egyik-másik esetben még sem volna, vagy 
pedig nem alkalmazhatna kellő megtorlást, készségesen 
lög adni engedélyt ahhoz, hogy világi bíróság elé vites-
sék az iigy, De azért ilyen esetben is jó, hogy a püspök 
tudomást szerez a vádlott pap bűncselekményéről. Az 
egyházi fegyelem szempontjából mindig üdvös az, ha 
az egyházmegyei hatóság előtt nincsenek rejtve a papok 
kihágásai. Hivatalból üldözendő bűncselekményeknél 
az ügyészség minden korlátozás nélkül járhat el. 

Polgári ügyekben is legtöbbször kielégítheti a fel-
perest a püspök. A papot tartozások kiegyenlítésére 
kötelezni stb. ezer és egy módja van a püspöknek. Sőt 
hathatósabban eszközölteti, mint akármilyen világi bíró-
ság. Mert a legtöbb pap nem fogja az elégtétel nyújtá-
sát halogatni püspöke felszólítására. És ha itt-ott bonyo-
lultabb bizonyító eljárást tesz szükségessé valamely ügy, 
a püspök ilyenkor is könnyen fogja megadni az enge-
délyt, hogy világi bíróság elé vitessék. 

Világos mindezek alapján, hogy az új motuproprio 
nem sérti az állami jogrendet, az állami törvényeket. 
Nem azt mondja a pápa, hogy az államnak nincs joga 
ítélkezni a papok íélett (ámbár ezt azelőtt nem tette s 
óhajtandó, hogy most se tegye), hanem csak a híveket 
kötelezi, hogy ne vegyék igénybe az állam ezen jogát. 

Sipos István dr. 

Sz. G y u l a f e h é r v á r . 1911. végéig fizetve. Telefot 
I s k o l a n ő v é r e k n e k . N a g y b c c s k e r e k . Igen, úgy van, 

ahogy írják. 
E. Lőcs. Vigasztalódjunk; hiszen még sohasem volt 

úgy, hogy valahogy ne lett volna. 
Sz. I. B u d a p e s t . Az új görög kath. püspökségről írt 

tanulmányra vonatkozó reflexióit a jövő számban közlöm. 
K. Eö tvös . Megfelelő müvek : Hubert Bamberg, Der 

katholische Katechismus in Predigten. 3 kötet. Paderborn. 
1907. — Scliwillinsky, Leichtfassliche Christenlehrpredigten. 
3 kötet. Graz. 1905. — Wilhelm Becker S. J. Der Glaube. 
Katechetische Predigten. Freiburg. 1897. Egy kötet. — Oswald 
müve is megfelel. 

T a n á r j e l ö l t n e k . B u d a p e s t . Levelében panaszkodik és 
kifogásolja az óbudai templom kifestéséről az «Alkotmányá-
ban megjelent közleményt s művészekre hivatkozva azt 
állítja, hogy a «dicséret valószínűleg merő tévedésen alap-
szik». Azután figyelmeztet arra, hogy a papság ne legyen 
naiv s ne tartsa mindjárt jó katholikusnak azt, aki annak 
mondja magát, hanem mindig előbb nézzen utána a dolog-
nak.— Mit mondjak erre? Az utóbbi figyelmeztetése hasznos 
lehet a papságnak, de az első pontra nézve semmit se felel-
hetek. Nem is járok utána a dolognak, mint ön javasolja, 
mert nem tartozik hozzám ; van gazdája s ha az meg van 
elégedve vele, az illető művészek egész nyugodtan nézhetik 
a nekik nem tetsző festményt. 

N. B u d a p e s t . Hát az bizony igaz, hogy nekem semmi-
féle klikk nem imponál: se katholikus, se nem katholikus. 
Minden klikk önző és igazságtalan s nem lehet tagadni, 
hogy a haladás szent nevében a katholikusok között is igen 
megszaporodtak a svindlerek. Micsoda reklámok jelennek 
meg újabban egyesületekről, könyvekről, személyekről kath. 
cégér alatt, az azelőtt egyszerűen hallatlan volt ! Itt is, olt 
is összeáll egy pár ember s kihalászva a szótár összes 
díszítő jelzőit, agyba-főbe dicséri egymást kölcsönösen; ellen-
ben leszól mindenkit, ha még oly jóravaló is, aki nem a 
klikkhez tartozik. Visszataszító látványok tárulnak ma a 
néző és látó szemei előtt. Füst és pára mindenfelé, az 
erkölcsi talaj, a lelkiismeretesség szinte teljesen megingatva. 
A senkik, vagy a nagyon is szerény középszerűségek, nagyokká 
fölfújva, tolakodnak elő a közéletben és az irodalomban. 
Vigasztaló a dologban csak az lehet, hogy az ilyen hanyat-
lási korszakoknak is végük szokott lenni, kivált ha a komoly 
férfiak nem engedik magukat — triviálisan szólva — parádés 
lovaknak befogatni a klikkek rozoga szekerei elé. 

TARTALOM : Immaculata és a ferencrendiek. III. 
(Vége.) Molnár Arkangyal O. S. F.-iől. — A kedély 
szerepe az ember erkölcsi életében. III. Tóth Kálmán 
dr.-tól. — Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei 
modern vonatkozásokkal. II. (Vége.) Erdélyi László 
dr.-tól. — A föld és az élet történetéről. VIII. (Vége.) 
Hajós Szaniszlótól. — A halottégetés. (A mellette föl-
hozni szokott történeti és esztetikai érv cáfolata.) II. 
Katona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y —iá-
tól.— Irodalom. Nádai: Könyv a gyermekről. II. (Vége.) 
Dadektöl. — Gasquet - Rada : Ward Mária. Breznay 
Béla dr.-tól. — A Szent-István-Társulat karácsonyi ki-
adványai. — Motu proprio a privilégium fori-ról. II. 
(Vége.) Sipos István dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2-". 



LXX. évfolyam. 41. szám. 1911. december 10. 

R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre ... ... 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S d r . 
* 6 . KQYKTKMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

De beata vita. 
Szent Ágostonnak ilyen cimű műve, liber unus, 

nem könnyű olvasmány, jóllehet a disputációk alakja 
és körülményei csaknem idillikussá teszik. 

Megtérésének évében, 386-ban, közel Mediolanum-
hoz (Milano), egy jóbarátjának birtokára, Cassiacumba 
vonult vissza. Itt készült a keresztség felvételére 
tudományos munkával és aszkézissel. Vele volt egy 
kis társaság, meghittjei, akik szülővárosából, Tagaste-
ből és Karthagóból jöttek át hozzá. Ott volt édes-
anyja, Monika, ott fivére, Navigius, tanítványai közül 
Trygetius és Licentius és még néhányan. Köztük 
Adeodatus is, a legfiatalabb valamennyi között, akinek 
ingeniuma azonban — mondja Ágoston — «ha sze-
retetem nem csal, nagy reményekre jogosít». 

November idusán volt születése napja s ezen a 
napon ebéd után, amely különben szerény volt s a 
szellemi munkát nem akadályozta, meghívta a tár-
saságot a fürdőházba bölcseleti disputációra. Sokrates 
óta a párbeszédet tartották a filozófiai tanítás leg-
jobb formájának s ehhez ragaszkodott Ágoston is. 

Három nap egymásután összejöttek és disputállak 
a boldogságról. Monika is résztvesz a vitán s észre-
vételei elragadják Ágostont. Mindig közel jár a kérdés 
megoldásához, vagy épen eltalálja az igazat. Érdekes 
részlete az efső nap disputáéi ójának, amikor Ágoston 
felveti a kérdést: boldog-e az, akinek vágyai teljesül-
nek? Monika megjegyzi: Ha jót akar, igen; de ha 
rosszat kiván, még ha vágya teljesül is, boldogtalan. 
«Ipsam prorsus, mater, arcem philosophiae tenuisti», 
kiált fel Ágoston s idézi Cicerót, aki «Hortensiusá»-
ban más szavakkal, de ugyanezt állapítja meg. 

Ágoston jól tudja, hogy édesanyja bölcsességének 
nem valami Studium, hanem az istenes élet a forrása. 
Ö mondja valahol, hogy akik a szelid és alázatos 
S Z Í V Ű Jézus iskolájába jártak, továbbjutottak el «cogi-
tando et orando», gondolkodva és imádkozva, mint 
mások olvasással és tanulással. 

A disputáció eredménye (a harmadik napon, 
szép őszi délután volt s az összejövetelt a szabadban 
tartották) : csak az lehet boldog, aki üdvösségét nem 
a romlandó javakban, hanem az örökkévaló jóban 
keresi. Tulaj donképen tehát a bölcs ember a boldog 

ember. Ez a bölcsesség azonban Isten Bölcsessége, 
Krisztus, az Isten Fia, mint szent Pál mondja. (I. Cor. 
1, 24.) S mi egyéb a bölcsesség, mint az igazság? 
Ego sum Veritas I Én vagyok az igazság, mondta 
Krisztus. (Joan, 14, 6.). Istennek birása: az abszolút 
igazság megismerése. Ebben van a valódi boldogság. 

Monika adja a disputációhoz az utolsó «erkölcsi 
tanulságot» : Ekkor anyám, mintegy hitének tudatára 
ébredve, vidáman mondta el papunknak azt a versét: 
Főve precantes, Trini tas . . . (Ambrosius — ez volt a 
pap — in hymno «Deus creator omnium») és hozzá-
fűzte: Igen, kétségkívül, ez a boldog élet, a tökéletes 
élet, amelyre bizonyosan mielőbb eljutunk erős 
hittel, bizó reménnyel, égő szeretettel. 

Ágoston szellemesen és udvariasan zárja be a 
disputációkat, amennyiben kijelenti, hogy vendégei, 
akiket a conviviumra meghívott, tulajdonképen neki 
nyújtottak lelki táplálékot: nam tantum in nostrum 
sermonem contulistis, ut me negare non possim, ab 
invitatis meis esse satiatum. 

Irodalmi munkásságának ezzel a zsengéjével 
Ágoston később nem volt megelégedve. «Vallomásai-
ban» (IX. 4.) azt mondja róla, hogy művével ugyan 
már Istennek szolgált, de a «schola superbiae», a 
a kevélység iskolájának szellemével még nem szakí-
tott volt. De hát könnyen érthető, hogy a «boldog 
életről» szóló eme könyvében még kevés a theologia. 
Tanítványai előtt akkor még nem beszélhetett a 
«Vallomások» stílusában. Azonban már itt jelezte, 
hogy végre megtalálta az igazságot, amelyet addig 
annyi útvesztőn (a manieheusok közt is) oly szen-
vedélyesen keresett s hogy ez az igazság nem theo-
retikus kérdések megoldása, hanem maga az élet, a 
boldogság. Eddig nyugtalan volt a szive, most már 
megnyugodott az Istenben. 

Néhány hónappal a cassiacumi idill után Ágoston, 
már akkor keresztény, és Monika egy este Ostiában 
ismét a boldog életről beszéltek. Röviddel Monika 
halála előtt történt ez. Előttük a tenger és a csillagos 
ég. Nem foglalkoztak a jelen boldogságával, gon-
dolataik merész szárnyalással túl emelkedtek a csil-
lagokon. Milyen lehet a szentek boldogsága az örökké-
valóságban? Szellemükkel egy pillanatra a végtelen 
boldogság tengerébe merülnek s szent Ágoston — 
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mert már annak mondhatjuk — leírja a visio beatilica-t, 
amint emberi fogalmakkal és emberi szóval azt le 
lehet írni. 

A «Vallomások» IX. könyve, ahol ezt elmondja, 
rám mélyebb benyomást tett, mint a halálra itélt 
Sokrates beszélgetése a halhatatlanságról Platon 
Phaidonjában. 

Monika ekkor már megízlelte az örök boldogsá-
got. «Fili — mondja fiának — quantum ad ine ad-
tinet, nulla re iam delector in hac vi ta . . . Quid hic 
faciam?» S csakugyan nemsokára meghalt. 

Úgy képzelem őket, ahogy Ary Scheffer az ostiai 
jelenetet megfestette. Egymás mellett ülnek, kéz a 
kézben, tekintetüket a csillagokhoz emelve. Az antik 
világ haldoklásának estéjén ! Fönséges jellemek, klasz-
szikusan szép vonások: a római, amikor christianus 
lesz, a matróna, amikor szent Mónikává szépül. 

Prónai Rezső. 

A kedély szerepe az ember erkölcsi életében.{\\\.) 
h. Az erkölcsi élet meghatározása. «Ethicusnak 

vagy erkölcsösnek az ember azon életét nevezzük, 
melyet mint eszes és szabad lény él; azon tettek 
összességét, melyeket szabadon hajt végre, melyek 
azért neki beszámíthatók és az erkölcsi törvénnyel 
vonatkozásban állnak». 

A régi bölcselet Arisztotelesszel és szent Tamás-
sal a szívben látta az egész test központi szervét, 
minden mozgás kiinduló és végpontját, az életerő 
forrását, az alkotó princípiumot minden tagra vonat-
kozólag. Ez az állítás az újabb fiziologia eredmé-
nyeivel nem vág össze. De ami a testi organismusra 
való vonatkozásában nem állja ki a kritikát, az 
erkölcsi élet organismusára átvitt értelemben, mint 
kedély, tényleg áll. Mert a szív vagy kedély, mint 
szabad képesség, az erkölcsi életnek tényleg tűzhelye 
és forrása, hordozója, központja és szintere. Alakilag 
ugyan a mi tetteink erkölcsi jellegüket, vagyis az 
erkölcsi törvényhez való viszonyukat végelemzésben 
a magasabb, tisztán szellemi vágyóképességtől : az 
akarattól kapják, amennyiben annak uralma alatt 
állanak. De a tulajdonképeni, az ember természeté-
nek megfelelő, dynamikus princípium : a kedély. 

Jungmann szerint (i. m. 148. o.) maga az Yjfroç 
szó is, amennyiben az érzéki és értelmi élettel áll 
ellentétben, etimologice legjobban a Gemüth = kedély 
szónak felel meg és jelenti a belső élet székhelyét. 
Ezen etimologia szerint az ethikai élet nem egyéb, 
mint ama jelenségek összege, melyek a kedélyben 
képződnek, hogy részint már ott végbemenjenek és 
lebonyolódjanak, részint hogy belőle kiinduljanak 
és az ő uralma alatt álljanak. Nem egyéb tehát, mint 
a belső és külső élet amaz actusainak összege, me-
lyeknek legfőbb princípiuma az egész embernek 
eszes és érzéki elemből összetett, értelmi belátástól 
vezetett vágyóképessége. Az ^froç közhasználatú ér-

telme tehát nem etimologicus, hanem csak abból 
van levezetve. A görögök, Quintilianus szerint (Jnst. 
orat. 6, 2), a gyakorlati (erkölcs-) bölcseletet nevez-
ték ethika (rj5'.x^)-nak, mert tárgyát az ember 
amaz életmegnyilvánulásai teszik ki, melyeknek hor-
dozója az fjő-os = kedély. Most pedig az ethika az 
ember ezen életnyilvánulásait épen az ő legkiválóbb 
tulajdonságára vonatkozással veszi szemügyre, ameny-
nyiben t. i. mint szabad cselekvények vonatkozásban 
állanak az eszes cselekvés első normájához, az er-
kölcsi törvényhez. Innen a szónak levezetett, szűkebb 
jelentése. 

Az emberi cselekvésnek igazi princípiuma sem 
a test, sem a lélek külön, hanem az egy osztatlan 
természet. Mert a test és lélek nem egymagukban 
álló két készsubstantia, nem egymás mellé vannak 
rendelve, hanem egymásban léteznek. Tehát nem a 
tisztán eszes akarat, hanem a magasabb és alacso-
nyabb vágyóképesség harmonikus kapcsolatában álló 
kedély az igazi emberi cselekvés és vágyódás prin-
cípiuma. 

Mindig része van mindkét alkotórésznek az 
emberi cselekvésekben. Csak nem vesszük néha 
észre. Mert. a kedélyhullámzás nagyobb intenzitása 
folytán elkerüli figyelmünket az alsóbb vágyóképes-
ség részvétele. 

Szent Tamás is megengedi legalább is az erősebb 
kedélymozgalomnál az alsóbb vágyóképesség szerep-
lését is. «Nem történhetik meg a szenvedő alanyon, 
hogy az akarat valaminek véghezvitelére erősen 
megmozduljon, ha csak valamelyes mozgalmasság 
nem támad az alsóbb részben is». (De vérit. q. 26. 
a. 7. c.) 

De szerintünk minden esetben szükséges az 
alsóbb vágyóképesség részvétele. Mert, mint Jnngmann 
helyesen mondja (i. m. 150.) «a tisztán szellemi törek-
vésben természetünknek csak egy része lép műkö-
désbe. S mivel ez az anyaggal természetes egységbe 
olvad össze és csak vele együtt képezi a cselekvés 
teljes princípiumát, ahol tőle elszigetelve lép műkö-
désbe, tevékenységében sokféleképen akadályozva, 
megbénítva érzi magát és nagyon könnyen vereséget 
szenved a nehézségektől, melyek a céljához vezető 
uton elébe toppannak. Az Istennek egész bőséges 
erőajándékát kell mindig működésbe hozni, tehát a 
testet a lélekkel együtt. A kettőnek együttes érvé-
nyesítése magyarázza meg a természetes képességnek 
erős hatványozódását a lelkesedés, félelem, heves 
vágy pillanatában. A kettővel együtt sokra lehet 
menni». 

Suarez teljesen ezt az álláspontot foglalja el 
(De passionibus sect. 2. n. 2.): «Az érzéki vágyó-
képesség mozgolódása, úgymond, bizonyosképen szük-
séges a cselekvés véghezviteléhez. Az ember ugyanis 
akkor könnyebben teszi a jót, ha mindkét vágvó-
képesség egyetért a jó véghezvitelében. S ezért 
hasznos gyakran fölszítani ezen mozgolódásokat, 
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melyek a lángot szító tűzgolyócskák módjára hatnak, 
mint Plato mondja és mint a hadvezérnek segédkező 
katonák, mint Aristoteles mondani szokta. Azért 
Plutarchus azt mondta, nem okos dolog a szenve-
délyeket gyökerestől kiirtani, mert sem nem lehet-
séges, sem nem üdvös, hanem rendben kell őket 
tartani». 

• Hogy az igazi emberi cselekedetek (actns hu-
mani) csupán az egész kedély részvételével végzett 
actusok, bizonyítják a következő tények. 

«A szépség élvezete nemcsak az abstract öröm 
a harmonikus viszonyok fölött; minden öröm álta-
lában nem csupán szellemi történés, hanem az élén-
kebb, szabadabb lélekzésben, a gyorsított szívverés-
ben és az izmok elasztikus kifeszülésében érezzük a 
mi egész énünket emelkedni. Bánat a múltért nem 
csupán az az erkölcsi elitélés, mely bensőleg ki-
mondatva, csak a lélek által vétetik észre. Tagjaink 
elpetyhüdése, a mell elszorulása, talán a bosszan-
kodásban a bronchiáknak görcsös összeszűkülése és 
a nyelőcsövek fojtogató mozgása, mely a falatot a 
szájban megakasztja, mutatják, mennyire igyekszik 
a testi Organismus is az utálatosat, melynek nyomása 
alatt nyög, eltávoztatni. Maga az áhítat érzelme is 
nem tisztán szellemi emelkedettség; hanem a test 
mozgása lassúbb és nyugodtabb lesz, az egész 
testtartás sajátságos kifejezést ölt, nem a lankadt-
ságét, hanem a megalázkodó erőét, mindezen testi 
tevékenységekből egy érzés tér vissza a lélek ön-
tudatába, az ő értelmi hangulatát erősítve. Fölfog-
ható, milyen más az az élet, ha a test ezt a vissz-
hangot nem tökéletesen vagy betegesen megváltozott 
módon adja vissza».1 

Hogy nem a szellemi akarat egymagában, hanem 
az egész kedély az ethikai élet hordozója, nem új 
tan : szent Tamás is a dolog érdemére nézve ezt 
vallja, csak más szavakkal. «Mivel az emberi termé-
szet, írja (De malo qu. 12. a. 1. c.), testből és lélek-
ből, értelmes és érzelmes természetből van össze-
téve, az ember boldogságához hozzátartozik, hogy az 
ő egész lénye szerint alávesse magát az erénynek, 
t. i. értelmi és érzelmi, testi természete szerint. Es 
azért az ember erényéhez tartozik, hogy az utána 
való vágy nemcsak a lélek értelmi részében legyen 
meg, hanem az érzelmi részében is; és magában a 
testben is és maga a test is ráadja magát az erény 
szolgálatára a 83. zsoltár ama szavai szerint: Szívem 
és testem örvendeztek az élő Istenben». Szent Tamás 
szavai világosan tanítják, hogy a tisztán szellemi 
akarás ép oly kevéssé emberi cselekedet, mint az 
ember lelke nem maga az ember. «A tisztán szel-
lemi akarás erő nélküli a tettre nézve és hideg, mint 
az ész, mely őt vezérli».2 

A kedély mai fogalmát nem ismerte ugyan a 

1 Lotze, Mikrokosmus 2, 366. o. 
4 Jungmann i. m. 150. 

régi scholasztika. De ugyanazon tényeket ismerte» 
melyeket mi a kedély szóval kifejezünk, t. i. a maga-
sabb vágyótehetséget (akarat) az alsóbbal, ameny-
nyiben az ész által vezetve a természetfeletti jóság-
gal vagy rosszasággal szemben viselkedik. 

A bún székhelye is szent Tamás szerint (S. 1. 2. 
p. q. 74. a. 1, 3.) az eszes akarat, de vele és általa 
egyszersmind az alsóbb vágyó képesség, amennyiben 
az ész uralma alatt áll. Más szóval a kedély. 

A szentírás is a kedélynek megfelelő tropikus 
szavakkal (cor, praecordia, viscera, renes) fejezi ki 
az ethikai élet principiumát, ahol az emberről van 
szó. Kizárólag a szellemi akaratnak ily természetű 
szereplésére nem találunk példát a szentírásban. 
Ahol voluntas szó fordul is elő, az többnyire az 
ethikai princípium aktusát: az akarást fejezi ki. 
A képességet mint akaratot talán soha. 

Hogy mi mégis csak az akaratról szoktunk 
beszélni, kivált ahol az ethikai szabadságról, tetteink 
beszámíthatóságáról és ezek érdeméről van szó, az 
főképen onnan van, mert az akarat cselekedeteink 
ethikai értékének formális principuma. Tehát első-
rangú, mert uralkodik a cselekedetek fölött. Az érték 
mérlegét jobbra vagy balra az akarat nyomja le. 

Tóth Kálmán dr. 

' Az új görög-katholikus püspökségről. 
A «Beligio» három utóbbi számában Hadzsega 

Gyula dr. beható egyháztörténeti fejtegetések során 
hibáztatja azt a taktikaváltoztatást, mely a gör. kath. 
magyarság mozgalmában legutóbb beállott s mely — 
mint közönségesen ismeretes — tulaj donkép csak 
visszatérést jelent arra a régi taktikára, hogy egyház-
nyelvi ügyünk töx-vényes szabályozását egy külön 
püspökség vigye keresztül. 

Mint a gör. kath. magyarok országos bizottságá-
nak elnöke, kötelességemnek tartom e szemrehányás 
alaptalanságáról a «Religio» olvasóközönségét tájé-
koztatni. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a H. dr. 
által szóba hozott új taktikát, mely az 1896. évi pápai 
tilalommal és a magyar kormánynak a külön püs-
pökség fölállítását elodázó ugyanazon évi elhatáro-
zásával vette kezdetét, a gör. kath. magyarság nem 
önként választolta, hanem azt a m. kir. kormány és 
a róm. kath. püspöki kar írta elő. 

Az akkori magyar kormány abban a vélemény-
ben volt, hogy a magyar, szláv és román ajkú hivek 
egyházmegyei közössége a magyarosodás ügyét szol-
gálja; a róm. kath. püspöki kar pedig egyház-
politikai okokból ellenezte ugyan a magyar liturgiát, 
de az egyházmegyei liturgikus nyelvnek az áldozó-
pap csendes imáira és az átlényegülésre szorítkozása 
mellett a magyar istentiszteletnek oly mértékben volt 
hajlandó tért engedni, mely teljesen alkalmas a hivek 
lelki szükségének kielégítésére s azok nemzeti érzé-
kenységét is csak kis mértékben érinti. így keletke-
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zett az a taktika, melyet H. dr. továbbra is követve 
kívánna látni. 

A gör. kath. magyarok 1900. évi római zarán-
doklatukkal fönntartották ugyan a magyar liturgiára 
irányuló elvi álláspontjukat, de különben teljes 
loyalitással alárendelték magukat az új taktikának. 
Ennyit és nem többet jelentenek a római zarán-
doklatról kiadott «Emlékkönyv» ama szavai, melyekre 
H. dr. hivatkozik. Őszintén belementünk az egyház-
megyei közösség fönntartásába, de rózsás reményeket 
annál kevésbbé táplálhattunk, mert már a zarándok-
lat előtt is, főleg pedig utána, erős nemzetiségi 
támadások értek bennünket, még pedig nemcsak a 
román, hanem a rutén többségű egyházmegyék hír-
lapi szócsövei részéről is. És valóban a nekünk elő-
írt és általunk teljes loyalitással elfogadott taktikát 
csakis az a szellem hiúsította meg, melyet H. dr. is 
hibáztat a byzánci egyháznál, mondván, hogy a 
politikát belevitte a vallásba és a nem görög népek-
nek puszta csökönyösségből nem volt hajlandó tért 
engedni a liturgiában, holott pedig, ha kisegitéskép 
tért engedett volna, akkor H. dr. nézete szerint nem-
csak a keleti egyház egységét, hanem a görög nyelv 
liturgikus jellegét is sikerült volna megmentenie. 

Mint laikus ember, nem mélyedhetek egyházi 
kérdések vitatásába, de ismerve a görög kultura akkori 
hanyatlását és ismerve rítusunk természetét, főleg pedig 
saját alábbi élményeinkből következtetve, merem 
állítani, hogy oly mentőkisérlet, mely csak kisegítés-
kép adott volna tért a népnyelvnek, akkor is hajó-
törést szenvedett volna azon a mértéken, melyet 
egyfelől a nem-görög népek követeltek, másfelől a 
byzánci egyház megadni hajlandó lett volna. Ellen-
ben, ha nem is a görög nyelv liturgikus jellegét, de 
legalább a keleti egyház egységét bizonyára sikerült 
volna megmenteni, ha Byzánc a nyelvi kérdésben 
teljesen szabad kezet adott volna a nem görög né-
peknek és reájuk bizta volna, hogy mennyit akar-
nak megtartani a liturgia eredeti nyelvéből. 

A mi esetünkben a byzánci egyháznak úgy va-
lódi, mint a H. dr. által korrigálni kívánt történelme 
megismétlődött. Ismeretes ugyanis, hogy a román 
többségű egyházmegyék a liturgiában semmi leg-
kisebb tért sem akartak engedni magyar híveiknek 
s ez a körülmény már egymagában is elegendő ok 
volt arra, hogy visszatérjünk a külön püspökség 
eszméjére, mert mint a gör. kath. magyarság vezető 
emberei, nem vehettük magunkra, hogy pusztulni 
hagyjuk ottani magyar hitsorsosainkat és véreinket. 

De csalódás ért bennünket a rutén többségű 
egyházmegyékben is, még pedig épen azon — a régi 
hagyományokkal szemben kialakult és látszólag, de 
csakis látszólag tranzigens — új iskola részéről, mely-
nek elveit H. dr. most a «Religio»-ban fejtegeti. Hogy 
ez az iskola csak látszólag tranzingens és nem is 
oly latin irányú, mint amilyennek sokan gondolják, 
ez már abból is kitűnik, hogy csakis az egyháznyelvi 

kérdésben adoptálta a nyugoti egyház szigorúbb fe-
gyelmét, ellenben pl. a naptáregyesítés kérdésében 
mereven ragaszkodik a keleti egyház külön fegyel-
méhez, de mindkét esetben a gör. kath. magyarság 
vitális érdekeit érinti. De még ennél is világosabban 
kitűnik ezen új iskola merevsége abból, hogy a 
magyar nyelv térfoglalását illetőleg nem volt haj-
landó elmenni addig a mértékig, amelyet a róm. 
kath. magyar püspöki kar mérvadó tagjai saját egy-
házpolitikai álláspontjukról megjelöltek, hanem to-
vábbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar nyelv 
a népéneken kívül csak a liturgia azon részeiben 
érvényesülhessen, melyek diakonusok által végezhe-
tők. Hiszen szükségtelen bizonyítani, hogy ez a gya-
korlatban oly nagymérvű visszafejlesztést jelentene, 
mely még ha netalán (dato, non concesso) vala-
mennyire kielégítené is a hivek lelki szükségét, de 
nemzeti szempontból okvetlenül azok rutenizálására 
vezetne, miáltal a hivek elérnék ugyan lelki szük-
ségletük teljes kielégítését, de magyarságukat elvesz-
tenék. 

Egyházi jellegénél fogva ez az iskola bizonyára 
nem is gondolt erre a következményre, hanem okulva 
a byzánci egyház történetéből, de egyúttal ügyesen 
kihasználva a róm. kath. egyházi köröknek a magyar 
liturgia ellen irányuló egyházpolitikai aggályait is, 
csak az lebeghetett előtte, hogy a magyarországi 
román és a gácsországi rutén egyházak mintájára 
egyházmegyéink rutén tipusát (az eddigi semleges 
«graecus» helyett) jobban kidomborítsa. Mindazon-
által csak csodálkozni lehet azon, ha az iskola tagjai 
csak egy pillanatig is hihették azt, hogy az egyház-
megyei közösség fenntartásáért akár a magyar hivek, 
akár a magyar kormány ily magas árt hajlandók 
volnának fizetni, akár pedig, hogy ily megoldáshoz 
a róm. kath. magyar püspöki kar hajlandó volna 
segédkezet nyújtani. 

Ismétlem azonban, hogy a külön püspökségre 
való visszatérés első sorban a román egyházmegyék 
magatartása miatt vált elkerülhetetlenné s hozzá-
teszem, hogy elkerülhetetlenné vált még azért is, 
mert a nehéz nyelvi kérdés törvényes rendezését 
tagadhatlanul csakis egy minden nemzetiségi ellen-
hatástól mentes új püspökség viheti legkönnyebben 
keresztül. Fölösleges volna tehát és mint főrendiházi 
beszédemben, úgy itt is kitérhetek az elől, hogy rész-
letesen felsoroljam azokat a kevéssé örvendetes to-
vábbi fejleményeket, melyek részint az említett egy-
házi iskola hatása alatt, részint ezen kívül, a mun-
kácsi és eperjesi egyházmegyékben is arra a mai 
tarthatatlan helyzetre vezettek, hogy nyelvi gyakor-
latunk egyházhatósági szabályozása mai napig elér-
hető nem lévén, e gyakorlatba — mint abususba — 
akár politikai, illetve nemzetiségi, akár felekezeti, 
akár pedig még puszta egyéni indokból is mindenki 
beleköthet. Különben is úgy tudom, hogy bármeny-
nyire kedveztek is az 1896-ban és azóta közbejött 
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körülmények a most H. dr. által képviselt új isko-
lának, az mégsem vert mély gyökeret a két egyház-
megyében, hanem a szláv ajkú hivek s azok pap-
ságának túlnyomó része hiven kitart a régi hagyo-
mányok mellett és így remélni lehet, hogy az új 
egyházmegye létesítése után ez az iskola (létalapját 
úgy is elveszítvén) vissza fog térni a régi hagyomá-
nyokhoz, melyek kizárták a politikát a templomból, 
az egyházi kormányzatban pedig és a polgári élei-
ben a hamisítatlan magyar hazaszeretetnek annyi 
ragyogó példáját adták. 

Mi gör. kath. magyarok, az elkerúlhetlenné vált 
taktikaváltoztatás után sem akarunk okot szolgál-
tatni e régi hagyományok megválloztatására s épen 
ezért az új egyházmegyét nem a H. dr. által joggal 
kifogásolt módon és szellemben, hanem azon az ala-
pon óhajtjuk létesíteni, a mint ezt, a munkácsi egy-
házmegye nagy terjedelme miatt, a római zarándok-
latunkról kiadott «Emlékkönyv» 37. lapján arra az 
esetre is kilátásba vettük, ha — mint még akkor 
remélhető volt — egyháznyelvi ügyünk törvényes 
rendezését sikerült volna még a régi egyházmegyei 
keretek közt elérnünk. Nem kívánjuk tehát magun-
kat az egyházi téren megkülönböztetni szláv ajkú 
hittestvéreinktől; nem kívánjuk, hogy az új egyház-
megyét magyarnak nevezzék, megmaradunk a régi 
hagyományos ésftörvényes «görög katholikus» jelleg 
mellett, sőt nem ragaszkodunk feltétlenül a magyar 
liturgiához sem, hanem számolva az egyházpolitikai 
követelményekkel, beérjük azzal, hogy az ősi görög 
liturgikus nyelv mellett a magyar istenitisztelet oly 
egyházhatósági törvényes szabályozást nyerjen, mely 
véget vessen a mai tarthatatlan állapotnak. 

Nem kívánjuk végre azt sem, hogy a munkácsi 
és eperjesi egyházmegyék összes magyar parochiái 
átcsatoltassanak az új egyházmegyéhez, sem pedig 
azt, hogyha netalán az új egyházmegyébe rutén pa-
rochiák is kerülnének, azok egyházi nyelvükben csak 
a legkisebb csorbát is szenvedjék. És bizton remél-
jük, hogy ha és amely mértékben az új egyházme-
gyében a görög liturgikus nyelv mellett a magyar 
istenitisztelet törvényes szabályozást nyer, ezt az 
ószláv liturgikus nyelv melleit és ugyanoly mérték-
ben a munkácsi és eperjesi egyházmegyék sem fog-
ják megtagadni azoktól a magyar hitközségektől, 
melyek kötelékükben maradnak. 

Ily módozatok mellett az új püspökségben jo-
gosan senki sem kereshet mást, mint a görög ka-
tholicizmus honorifikálását és a quod uni iustum, 
alteri aequum elvének oly módon való érvényesü-
lését, mely legalább is a magyar és szláv ajkú hit-
testvérek közt az egyházi egységet továbbra is biz-
tosítaná és az egyházmegyei közösséget is csak rész-
ben érintené. Sőt ily módozatok mellett reméljük az 
egyházi egység tudatának újra ébredését román ajkú 
hittestvéreink részéről is, mert a quod uni iustum 
alteri aequum elvének érvényesülése a legjobb esz-

köz az egyházi és nemzeti békére, a gör. kath. egy-
házi egységnek pedig legideálisabb módja az, ha a 
különböző ajkú hivek kölcsönösen otthonukat talál-
ják egymás templomaiban. 

Ezek után még csak H. dr. cikksorozatának leg-
utolsó részére kívánok néhány megjegyzést tenni. 
Az egyik megjegyzésem az, hogy a római Szentszék 
elé terjesztett emlékiratunknak az a része, melyben 
a magyar liturgia történeti jogát igyekeztünk iga-
zolni, ugyanattól a Hodinka dr.-tól ered, akire a 
cikksorozat írója az ellenkező értelemben hivatko-
zik. Es ha a misekönyvek újabb keletű lefordításá-
nak csakugyan semmi köze sincs a magyar litur-
gikus mozgalomhoz, sőt a magyar imádságos és 
énekes könyvek kiadása II. dr. szerint is dicséretet 
és buzdítást érdemel, akkor kérdem, hogy a püspö-
keink hozzájárulásával és azok vezetése alatt még 
1906-ban elrendelt fordítások körül hogyan történ-
heteit meg az, hogy Ungváron az elnökjelöltek vo-
nakodása miatt még a fordítóbizottság sem tudott 
megalakulni, holott pedig a magyarra fordítás csak 
magánhasználatra lett elrendelve, ezt pedig a római 
Szentszék sohasem kifogásolta, sőt még az 1896. évi 
tilalom alkalmából is kifejezetten megengedte oly 
feltétel alatt, hogy a fordítás hithűségét és jóságát a 
püspökök ellenőrizzék ? 

Megjegyzem továbbá, hogy azok a modernizá-
lási törekvések, melyeket H. dr. az ószláv nyelv 
nem élő, tehát kihalt jellegének igazolására Bulgá-
riából, Oroszországból és Galíciából felsorol, mit 
sem bizonyítanak a főrendiházi beszédemben idézett 
koronatanuk állításaival, nevezetesen pedig a kano-
nizált munkácsi egyházmegye első püspökének, Ba-
csinszky Andrásnak azon állításával szemben, hogy 
az ű. n. ószláv egyházi könyvek nyelvezete azonos 
az (akkori) orosz irodalmi nyelvvel (idiomate slavo-
russico litterali) — és néhai Tóth Miklós dr. eper-
jesi püspöknek azon kijelentésével szemben, hogy 
«ezen szláv liturgikus nyelv, egyes nyelvészeti for-
máiban és szókötéseiben a mostani szláv dialektu-
soktól eltér ugyan, de az orosz és különösen a rutén 
dialektushoz oly közel áll, hogy a (rutén ajkú) hivek 
azt mindenütt nehézség nélkül megértik, hol a val-
lásos fogalmak magasztossága és az elvont eszmék 
szellemi képességüket nem korlátozzák.» 

Megjegyzem végül, hogy a nagytudományú Nilles 
Miklós innsbrucki egyetemi tanár kutatásai alapján 
mesének bizonyult az az állítás, mintha a románok 
nyelvük használatát az 1700-iki egyházi unió alkal-
mával kikötötték volna s ez a mese nem válik ténnyé 
azáltal, ha azt még oly gyakran ismétlik is. Ép ily 
mesebeszéd az is, hogy a románok az egyházi unió 
óta hozzá nem nyúltak volna az akkor érvényben 
volt egyházi nyelvük tiszteletreméltó régiségéhez és 
így a román egyházi nyelv is holtnak volna mond-
ható. Úgy látszik, hogy H. dr. egyáltalában nem ki-
sérte figyelemmel a románok egyházi nyelvének fej-
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lődését és nem tudja, hogy azok román szövegű és 
cyrill hetükkel írt eredeti egyházi könyvei az unió 
alkalmával még nagyon is fogyatékosak voltak, de 
azóta nemcsak a cyrill betűket elhagyták, hanem a 
római Propaganda nyomdájából kikerült hiteles 
görög szöveg alapján a mult század utolsó tizedében 
megkezdett és részben még most is munkában levő 
könyvkiadásaik nyelvezete teljesen azonos az élő 
román nyelvvel.1 Szabó Jenö. 

A halottégetés. (in.) 
3. Jogi szempontból a kérdéshez hozzászólani nem 

érdemes, mert hisz jól tudjuk, hogy az egyik törvénnyel 
hatályon kívül lehet helyezni a másikat s hogy az 
újonnan hozott szabályrendelet megsemmisíti a régi 
rendelkezést. Csak a természetnek vannak örök tör-
vényei. Hazánkban a kérdés jogi elintézéséhez a tör-
vényhozás intézkedése nem szükséges, belügyminisz-
teri rendelettel szabályozni lehet azt, de nem azzal 
az indokolással, mintha a halottégetés a közegészség 
fönntartására és előmozdítására szolgálna; hanem 
csupán azért, mert az az egyesek olyan egyéni kíván-
sága, amely kívánság, megfelelő óvóintézkedések mel-
lett, a köz- és mások magánérdekeit nem sérti. 

Fődolog, hogy a büntető igazságszolgáltatás érde-
kei megóvassanak, nehogy bűntettek palástolására 
szolgáljon. 

4. Legérdekesebb a kérdés közegészségi oldala. 
Az egész halottégetési küzdelemnek az a látszata, 
mintha az eljárás elsősorban a közegészség megóvása 
és megvédése szempontjából volna kívánatos. Azt 
kürtölték világgá, hogy a földbe való temetés köz-
egészségellenes; hogy megfertőzi a talajt, a talaj-
vizeket és a körléget s ezeken fölül, hogy a fertőző 
betegségek terjesztője lehet, amennyiben a fertőző 
betegségekben elhaltak tetemei a földbe kerülvén, 
onnan részint a víz, részint más úton a fölszinre 
jőve, újból fertőzhetnek. Míg a halottégetés mellett, 
úgy mondják, ez mind elkerülhető. 

Mily szerencse, hogy ez a sok közegészségellenes 
ártalom csakis az égetés apostolainak és híveinek az 
agyában fogamzott meg, a gyakorlati élet erről 
mit sem tud, a komoly hygienikus tudósok ezt nem 
tapasztalták, sőt egyenesen tagadják. 

Mihelyt a holttest átadatott az anyaföldnek, ártal-
mas volta a természettel szemben, beleértve az embert 
és minden élőlényt, végkép megszűnt. Megszűnt fő-
képen most a modern korban, amikor a temetők 
megválasztása és az eltemetési módozatok előírása a 
modern hygienikus tapasztalatok és kutatások alap-
ján történik. Az a tetemföloszlási folyamat, amelyet 
fönnebb vázoltam, csakis azon a kis területen ját-
szódik le, ahol a tetem fekszik, a környékező talaj -

1 Az érdekes kérdés e kétoldalú megvilágítással a kath. 
közönség tájékoztatása érdekében ezzel ki van merítve. Szerk. 

nak alig egy pár centiméternyi környezete van érde-
kelve a munkában, amely csodálatos módon és oly 
diszkréten folyik le, hogy abból sem nem érezhetünk, 
sem nem láthatunk semmit és meglátogatva kedve-
seink sírjait, csupán a fű buja zöldjében, diszlő fák-
ban és virágokban gyönyörködhetik szemünk. 

Nézzük tehát, mit mond a hygienikus tudo-
mány és mit mondanak a komoly hygienikus tudósok 
azokkal a ráfogásokkal szemben, amiket a hozzá nem 
értők a földbetemetés ellen szórnak. Riegler dr., 
kolozsvári egyetemi tanár, az állítólagos ártalmakról 
közegészségtanában a következőképen nyilatkozik : 
«A mai vizsgálati módok ezen állításokat minden-
képen alapnélkülieknek és inkább a temetőtől való 
ösztönszerű félelemnek minősítik.» Az 1891. évi 
londoni közegészségügyi és demographiai kongresz-
szuson Brouardel Du Mesnil és Ogier, a berlini 
orvosi kongresszuson Petri beható tanulmányok alap-
ján azt a véleményüket nyilvánították, hogy a hullák-
nak a földbe való eltemetése ellen a közegészségügy 
szempontjából nem tehető kifogás, lia a temető helye jól 
van megválasztva és az eltemetés célszerű módon 
történik. Hasonlókép nyilatkozott Pettenkoffer, Hueppe 
és más hygienikus. 

A talajba jutott hulla fölbomlása közben a talajt 
nem szennyezi, mert a bomlás oly lassú, hogy a 
talajnak leszűrő és a szerves anyagokat szervetlenné 
változtató képességével bőségesen van ideje a hul-
lákból származó vegyületeket ártalmatlanná tenni. 
A temetőtalaj levegője sem mutat eltérést a környék 
talajának levegőjétől. Az ellenkezője csak illetéktelen 
ráfogás, amit eddig sem kimutatni, sem tapasztalni 
nem lehetett, pedig komoly tudósok részéről beható 
talajlég- és körlégvizsgálatok történtek. A temetők 
kútjainak vizei úgy kémiai, mint bakterologiai tekin-
tetben tisztábbak, mint a hozzátártozó helyiségek 
kútjainak a vize. Ami természetes is, mert hisz úgy 
a falvakban, mint a városokban egy-egy területi egy-
ségbe ugyanazon idő alatt aránylag sokkal nagyobb 
mennyiségű bomlékony szerves anyag hatol be, mint 
a temetőben; innen van a temetők tisztább talaja 
és jobb vize. Hogy pedig a tetem fölbomlása közben 
képződött gázok a levegőbe juthatnának, ezt mind-
eddig sem érzékeinkkel, sem pedig legérzékenyebb 
műszereinkkel kimutatni nem lehetett, ennélfogva a 
körlég fertőzésének állítása is csak agyrém s vagy 
ijesztés, vagy megtévesztés akar lenni olyanok részére, 
akik a kérdés körül tájékozatlanok. 

Azt az állítást is, hogy a temetőben elhantolt 
tetemekből a baktériumok a külvilágba följuthatná-
nak, Riegler dr. a mesék világába tartozónak mondja. 
A kórt okozó baktériumok ugyanis a hullákban rossz 
tenyésztési anyagra találnak, nem szaporodnak, csak-
hamar elpusztulnak, tönkreteszik őket a hullát bom-
lasztó baktériumok. Kivételt képeznek némikép a 
pathogencsírák, amelyek a hullában is hosszabb 
ideig bírnak ellentálló képességgel, de ezalatt az idő 
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alatt is ki van zárva annak a lehetősége, hogy bármi 
úton a talajból kijöhessenek és fertőzést okoz-
hassanak. 

A kórt okozó és fertőző baktériumokkal végzett 
kísérletek bizonyítják, hogy azok közül csak egye-
sek s azok is legföllebb pár hónapig maradnak élet-
képes állapotban a hullákban, míg a sírok fölásása 
legrosszabb esetben is 25—30 év múlva történhetik. 
A kolera mikrobák 20 napon belül, a tuberculosis 
baktériumai 96, a tífusz csirái 30 napon belül pusz-
tulnak el; de ez idő alatt sem fertőzhetik a talajt, a 
talajvizet, vagy a levegőt. Ha igaz volna az, hogy a 
fertőző betegségben elhaltak hulláiban levő mikro-
organismusok bármi uton fertőzni tudnának, akkor 
nagy járványok után nyomban ujabb járványoknak 
kelleti volna föllépni, ami sohasem történt. Szóval 
még a ragályos betegségben elhaltak elégetése sem 
szükséges. Csupán a lépfenebacillus spóráiról sikerült 
kimutatni, hogy a földben pár évig is képesek meg-
tartani továbbtenyésztési képességüket ; azonban ezek 
a bacillusok és spórák mind helyhez vannak kötve, 
onnan nem távozhatnak, ki parancsolja, hogy azokat 
bolygassák, avagy velük oltási kísérleteket tegyenek? 
A lépfene az embernél a legritkább, 30—35.000 halottra 
ha egy lépfenés halott esik. Első sorban állati és 
pedig gyakori állati betegség ez ; ha a halottégetők 
olyannyira a szivükön viselik a közegészséget, miért 
nem követelik első sorban a lépfenében elhullott 
lovak és marhák elégetését? Ezeket is csak elássák 
és nem lehet hallani, hogy újból fertőznének. 

A közegészségi szaktudósok bizonyítékaival szem-
ben, azt hiszem, nem kell tovább foglalkozni a köz-
egészségtanhoz nem értő és mégis hozzászóló halott-
égetők közegészségi aggályaival és támadásaival. 

A hygiene szempontjából a halottégetés ellen 
sem lehet — hacsak szándékos hibák nem történ-
nek — kifogást emelni. A fűtő anyag és az elégetett 
tetem égési terményei a levegőben elosztódnak, mint 
más, az élet fönntartására nem alkalmas és ártalmas 
gázok. Kifogás alá csak az állandóan működő halott-
égető kemencék esnének, amely esetben azokat a 
város határán lenne helyes elhelyezni. Viszont azon-
ban a halottégetés közegészségi szempontból sem 
bír semminemű jelentőséggel. Bátran merem állítani, 
támaszkodva a hygiene legelső tudósainak a teme-
tőket illetőleg tett vizsgálataira és nyilatkozataira, 
hogy pl. a kerepesi temető földjébe elhantolt tetemek 
sokkal kevésbbé befolyásolják a környék közegész-
ségi viszonyait, mint az ott esetleg fölállított égető 
kemencék, amelyeknek kéménye folyton ontaná az 
égető anyag füstjét és égési terményeit, az elégetett 
tetemek égési terményeivel egyetemben. 

A temető földjében megsemmisülő tetemek semmi 
körülmények között sem rontják a levegőt (a svájci 
temetők ma is jobbára a templom körül vannak), 
míg a krematorium kéményéből fölszálló füst és 
égési termények nem javítják azt. S mi lehet ked-

vesebb a temetővel szemben fekvő házak lakóinak, 
az az üde, ozondús levegő-e, amelyet a temetők dús 
vegetációja termel s amelyet a szél hajt ablakaik 
felé, avagy a krematorium kéményéből fölszálló 
füst és gázok? Eszthetikai szempontból melyik kéj) 
gyönyörködtetné őket inkább, a temető buja zöldje 
és árnyékos fasorai-e, avagy ama kőkoloszus, amelynek 
működő kéménye folyton arra figyelmeztetné őket, 
hogy ott embertetemeket égetnek? 

Végül pedig meg kell jegyeznem, hogy több első 
rangú hygienikus munkájában utána néztem, de 
sehol sem találtam azt, hogy a halottégetést köz-
egészségi szempontból az eltemetéssel szemben kívá-
natosnak tartanák, avagy valami előnyét kiemelnék ; 
mindegyik közegészségi szempontból közömbösnek 
tartja s védi a temetőt az ellene szórt vádakkal 
szemben. 

Aki tehát azt állítja, hogy a jól megválasztott 
temetői területen való célszerű eltemetési mód mel-
lett az emberi tetemek, ha a nekik kiszabott ideig a 
temető földjében nyugosznak, a közegészségre a leg-
csekélyebb módon is ártalmasak, az a közegészségi 
tudás területén lehet előkelő idegen, de nem hygienikus. 

5. A halottégetés mellett fölhozott utolsó érv, 
amellyel foglalkoznunk kell, a nemzetgazdasági 
szempont. 

Óriási az az összeg, melyet a temetők a nemzeti 
vagyonból elnyelnek, mondják ők. Pontosan kiszá-
mították, hogy egyes városokban és országokban 
hány millió négyszögöl földet foglalnak el a teme-
tők s hogy művelés mellett mennyit jövedelmezhet-
nének ezek. Belgium temetőinek összterülete 8500 
hektár, ami 50 millió frank értéket képvisel. München 
temetőterülete 15 millió márkát, Bécs városáé 5 mil-
lió koronát, Budapesté, miután nálunk minden a 
legdrágább, 11,781.201 korona értéket képvisel. Mind-
ehhez még hozzá kell számítani a berendezés, a be-
ruházás és igazgatás költségeit, amit ők szintén 
elveszett nemzeti vagyonnak számítanak. 

Óriási összegek ezek. Ha ezek tényleg haszon 
és kamat nélkül hevernének s lia a beruházási és 
igazgatási költségek az elégetési rendszer mellett 
tényleg megtakaríthatók volnának, akkor nemcsak 
meghajolni, de elvágódni is kellene előttük. 

Csakhogy nézzük ezeket a temetőterületeket sorba. 
Ugyan mi értéket képvisel egy kis falu temetőföldje, 
amely rendesen nem a príma klasszis területén van ? 
Ki venné azt bérbe, mit adna érte? Mint temetőföld 
azonban a halottak eltemetésére szolgál, valahová 
ezeket is kell tenni, amellett évenkénti szénatermése 
is hoz valamit, ami állandó tételként szerepel vagy 
a község, vagy a hitközség könyveiben. A temető 
rendesen fákkal van körül- és beültetve, ezek a fák 
sem maradnak ott örökre, mezőgazdasági szem-
pontból szintén képviselnek értéket, ami néha pénz-
értékre lesz beváltva. 

Utóvégre ha a kor annyira kalmárszelleművé 
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válik, hogy elődeitől, szüleitől és rokonaitól, akik érte 
dolgoztak, neki vagyont gyűjtöttek, még azt a földet 
is sajnálni fogja, ahol tetemük megpihen : tessék a 
temetőföldeket gyümölcsfákkal beültetni. Gyümöl-
csösökre égető szükségünk van, a statisztika mutatja, 
hogy gyümölcsért nagyon sok pénz megy külföldre. 
Micsoda gyümölcsfasorokat lehetne létesíteni pl. a 
fővárosi temetőben I Micsoda zöldséget, vagy búzát 
lehetne termelni az üres parcellákon, valamint egyéb 
zöldséget a sírdombok között és azokon ! A kalmár 
szellem megveheti rajtuk az értéket. 

Ettől eltekintve, a temetőterületek mint befásí-
tott, pázsitos, füves területek jelentékeny közegészségi 
tényezők. Áll ez egyképen a nagyobb falvak és kisebb 
városok temetőiről. 

A nagy városok temetőinél a szénatermés és az 
ott nőtt terebélyes fák értéke a telek nagyobb értéké-
vel szemben nem játszik nagy szerepet; de tekintetbe 
kell vennünk azt is, hogy az a telekérték csak akkor 
jöhetne számba, ha építési célokra eladatnék és be-
építtetnék. Mint egyszerű szántóföld, óriásit veszítene 
fölvett értékéből. Ezzel szemben viszont a nagy 
városokban a temetőnek az értéke az által, hogy 
szabad, fásított és rendezett területet képez, köz-
egészségi szempontból megbecsülhetetlen. Lehetetlen, 
hogy akadna barbár kéz, amely pl. a kerepesi temető 
területét is beépítené. Hisz ha az nem volna temető, 
akkor is szabad területnek, sétatérnek kellene hagyni ; 
míg így temető is, meg tér is, ahol a buja vegetáció, 
amelyet kedves halottaink földi maradványai táplál-
nak, üde, friss levegőt termel a fővárosnak. Ezt a 
hasznot pénzértékben kifejezni sem lehet. 

Amint látjuk, a temetőkre fordított földek értéke 
nem egészen holt tőke s nem elveszett vagyon. Meg-
hozza a köz javára a maga szerény, polgári kamatját. 

És most fordítsuk meg" a tételt s általánosítsunk 
mi is, mint azok, akik a temetőföldekből származó 
nemzetgazdasági kárt kiszámították. Feltéve, hogy 
egy szép napon behozzák az általános, kötelező 
halottégetést, fölmondanak az összes halottaknak s 
a temetők földjeit nemzetgazdasági érdekből legelő-
nek, szántóföldnek, sétatérnek stb. értékesítik. Mi 
lesz akkor ? Elsősorban is a tisztelt mathematikusok 
nagyon is fölsülnének az ő papiroson kiszámított 
milliós értékeikkel, amit a temetőföldek után bevenni 
gondoltak. Másodsorban meg azután következnék 
csak igazán a nemzeti közvagyon pocsékolása. A krema-
torium, meg a kolumbárium nem lóghatna a levegő-
ben. A beszüntetett temetőterületek egy jórészét e 
célra kellene fordítani. Tudnák-e a megmaradt földek 
értékéből azt a sok krematoriumot, meg kolumbáriu-
mot fölépíteni? Az épületekbe befektetett milliók 
épúgy, mint a beépítésre szolgáló terület és a körü-
lötte levő tér értéke ismét csak a nemzetgazdaságból 
elvont pénz lenne. Nem az a pár milliócska, amire 
a temetők földjét most becsülik, hanem ennek sok-
szorosa. Hiszen csak az égetőkemence maga 10—12.000 

koronába kerül, hol van még a hozzá tartozó krema-
torium stb. stb.? 

Olaszországban hozzávetőleges számítás szerint 
a kötelező halotthamvasztás behozatala 147,000.000 
líra kiadási jelentett; ennyibe kerülnének a szükséges 
építmények. Ugyan honnan fedezné ez a szegény 
ország azt a sok-sok milliót, amibe ez a szükség-
telen újítás nálunk kerülne? Nem menne-e gonoszság-
számba egy országot ilyen haszontalan befektetésbe 
belekergetni ? 

Nemzeti vagyonveszteségbe számítják a temetők 
berendezési és igazgatási költségeit is. Igazuk van, 
ez is költség. De vájjon az elégetési rendszer mellett 
ilyen költségek nem lesznek-e? Lesznek! Csakhogy 
sokkal nagyobbak. A sírgödröt kivéve, a mostani 
temetési költségekből egy fillért se lehet majd meg-
takarítani. A háztól a krematoriumig az összes régi 
költségek megmaradnak. Ehhez mint plus jönnének 
majd az új költségek, amelyek egyrészt minden 
égetésnél egyformán fölmerülnek, másrészt pedig a 
vagyoni viszonyhoz képest változnak. Minden égetés-
nél felmerül akrematorium használati díja, az elham-
vasztás költsége, a tüzelőanyag, s végül a hamvak-
nak kolumbáriumokban, vagy az urna-temetőkben 
való elhelyezése és az ezért járó helybér. Ez utóbbi 
kiadás az egyesek vagyoni állapotához mérve más és 
más; ott is lesz I., II. stb. hely. 

Ezzel szemben nézzük a mai temetési rendszer 
költségeit. A sírgödör szájáig, mint mondtam, a költ-
ség nem változik, meglesz az elégetésnél is, s mi van 
még? A sírgödör ára és az elhantolás. Egyéb szük-
séges költség itt nincsen. Falvakon, kisebb városok-
ban, a sírhely ingyen van, a koporsót a temetőbe az 
ismerősök, vagy a jóbarátok tisztességből kiviszik, 
a sírásás és elhantolás részint kölcsönösségbe megy, 
részint alig tesz ki 1—2 koronát. Papját aki tudja, 
fizeti, ha nem tudja fizetni, úgy is beszentelik. 
Nagyobb városokban s a fővárosban is a sírhely 
két koronánál kezdődik, mindenki megtalálja a zsebé-
hez mért értékű sírhelyet; külön költséget képez a 
holttetem temetőbe való szállítása, ami függ a kocsi 
színétől és kiállításától. Miután az ínséges embert a 
községnek kell eltemetni, egy ilyen temetés a székes-
fővárosnak koporsóval együtt átlag 7 koronájába kerül. 
Minden egyéb temetési költség, ami nem szükséges 
kiadás, hanem fölös számba megy — így a ravatalo-
zás, koporsó minősége, szemfödelek, koszorú, sír-
emlék stb. stb. — az mind közös kiadás úgy az égetésnél, 
mint az eitemetésnél s mindig változik a szokás és 
a vagyoni viszonyok szerint. 

És íme mégis akadnak égetési hivek és apostolok, 
akik ki merték írni és mondani, hogy a halottégetési 
methodus óriási megtakarítást fog jelenteni a mostani 
temetkezéssel szemben! Nem akarom tovább részle-
tezni ezen sírkülönbözeti dolgokat, ki-ki megcsinál-
hatja a számításokat. Sapienti pauca. 

Az általános halotthamvasztás volna csak az igazi 
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nemzeti vagyonpazarlás, kidobott, az egyeseknek 
vagy a köznek zsebéből elvont pénzpocsékolás ! 

Nem szabad továbbá számításon kívül hagyni, 
hogy nemzetgazdasági szempontból mit jelent ama 
óriási mennyiségű fának és szénnek az elpocsékolása, 
ami az elégetéshez kellene. Az országban ezrek fáznak, 
nem tudják télen befűteni szobájukat, megfőzni 
ételüket tüzelőanyag hiányában s akadnak ember-
barátok és népboldogítók, akik a halottaknak akar-
nak fűteni. 

Amint láttuk, a nemzetgazdasági szempontok, 
mint érvek, egyáltalában nem jönnek számításba a 
halottégetés szempontjából. A temetők földje nem 
holt tőke, a bele helyezett holttest ingyen dolgozza 
fel kémiai laboratóriumát, nem kell javítgatni. 

Hogy az egyes nagyobb városok a temetőkre 
szolgáló földeket mennyire tudják a város, tehát a 
köz javára értékesíteni, miután más városok szám-
adataival nem rendelkezem, csupán szeretett főváro-
sunkat nézzük. 

A székesfővárosi temetők vagyonleltári értékben 
11,781.201 koronának vannak felvéve, vagyis papiroson 
számítva, ha a főváros temetőföldjeit eladná, a temető 
környéki földek értékéhez képest ennyit kellene be-
venni. Tényleg azonban az összes földeket nem 
adhatná el, mert a halottaknak égetése mellett is 
egy részüket fenn kellene e célra tartania. Magától 
értetődő dolog, hogy e földek jövedelme, ha mező-
gazdaságra felhasználtatnának, nem felelne meg a 
jelzett érték kamatainak. 

Mit hoznak ezek a temetőterületek a köznek, a fő-
városnak most ? A kerepesi temetőben három négyzet 
méternyi területet, amennyit egy sírhely elfoglal, 
500—600 koronáért adnak. Harminc év után a terület 
visszaszáll a fővárosra ; a halottal, ha nem fizetnek 
érte, kiássák s a területet újra eladják. Öt-hatszáz 
korona és ennek harminc éven át megfelelő kamatja 
együttesen 1200—1500 koronát tesz ki. Magától értetődő 
dolog, hogy a külső temetőkben mindenki megtalálja 
a zsebéhez mért értékű sírhelyet, a legolcsóbb pár 
korona. Az ínségesnek ingyen sírhely jár. 

A temetők adminisztrácionális költségei 158.600 
korona. Ebben benne foglaltatik a kegyeletből épség-
ben tartott és kezelt nemzeti és városi nagyjaink 
sírjainak és síremlékeinek sok ezer koronát kitevő 
fenntartási költsége, amit más lapra kell elszámítani. 
Mindemellett hoz a temető a fővárosnak tisztán 
700.000 koronát. Tehát a 11,781.201 koronányi értékű 
temetőtelek elég jól kamatozik, eltekintve annak 
óriási értékű közegészségi hasznától, amelyet mint 
park képvisel. 

Ebből a pénzből bőven be lehetne hozni azokat 
a mezőgazdasági terményeket, amelyek ezeken a 
temetőterületeken teremhetnének, ha már mindenen, 
még a szeretett halottjainkon is kalmárkodni aka-
runk. Nekünk azonban a kegyelet is drága érték. 

Katona József dr. 

B u d a p e s t . Visszatekintés lefolyt ezidei katholikus "Egyházi 
nagygyűlésünkre. V. — Az elnök-gróf édes testvére, az . . , 
apostoli munkában kifáraszthatatlan erdélyi püspök úr, ® 
a beteggélett második világi szónok, Zichy Aladár gróf krónika. 
helyett lépett elő a rostrumra s lángoló szivéből világos 
eszén át merített gondolatokkal és érzelmekkel árasz-
totta el a pápa és a király iránt való kegyelet és tisz-
telet körében a hallgatóság lelkét, mely hallgatóság 
igazán lelkesen éljenzett különösen akkor, mikor 
szónok azt hangsúlyozta, hogy «szabad legyen az 
egyház feje is»! Mert jelenleg, a keresztény időszámítás 
nagy szégyenére, nem szabad ! 

Mit mondjunk Giesswein Sándor beszédéről? Lel-
kének sokoldalú műveltsége és világlátott tapasztalt-
sága ezt az egyházi férfiút oszlopos férfiaink leg-
erősbikeinek egyikévé avatta. Ez alkalommal a keresz-
tény kulturát mutatta be a nemkeresztény kulturákhoz 
hasonlítva, azokkal szemben. Megállapítása ez: «Mind-
azok a kulturák, melyeket az ókor és a távol Kelet 
produkált, a partikularizmus jellegével birnak és a 
keresztény kultura az egyedüli, mely az egyetemesség 
jellegével bir s amely épp ezért képes arra, hogy mind-
egyikből fölvegye mágába azt, ami szép, ami jó, szép 
és nemes». Elragadólag szép és hatásos volt a beszédnek 
az a részlete, melyben szónok Ráfael vallomásával el-
mondotta azt, hogyan alkotta meg a festő-mesterek 
mestere lelkében a Madonnát, az Isten anyja eszményi 
szépségét. Amit szónok a kereszténységnek, az ő egész 
tartalmát, egész harmóniáját, egész beláthatatlan mezövé 
kiterjedő hatóerejét magába foglaló «Sursum Corda»-
járól mondott, az az emberiség kultúrtörténelmének sas-
szemmel fölfogott veleje volt. Zárószavai: «Legyünk 
keresztények ! Föl a munkára ! Sursum Corda !» — oly 
hatást keltettek, hogy úgy látszott, mintha a hatást 
szónoki erővel már tovább fokozni nem lehelne. 

De lehetett. Megmutatta a következő szónok. Glatt-
felder Gyula dr. püspök, a következő szónok, rögtön-
zéssel kezdte. «Amekkora logika van, így kezdte, az 
elhangzott beszédben, akkora logikátlanság van az élet-
ben». A fölfokozott kíváncsiságnak nem sokáig kellett 
kielégítésre várnia. Az életben való logikátlanság 
drasztikus megnyilatkozása szónok nagy igazsága szerint 
az, hogy — «az intelligencia a keresztény katholikus 
mozgalmakkal szemben — távollétével tüntet». A szó-
kimondásnak ez a szokatlan ereje és a szomorú való-
ságnak velőkig ható részletezése rendkívüli hatást 
keltett a hallgatóság lelkében. Következett a baj okai-
nak kifejtése — a beszéd kezdetén kipattant szókimondás 
fokozott erejével a részletekben. «Néhány fölületes, frivol, 
tudatlan, magát írónak nevező ember képes a mi intel-
ligenciánkat megtéveszteni és a mi keresztény katho-
likus meggyőződésünkkel szemben álló ellenséges tá-
borba vinni». Már most, mi ezzel a lealázó, szégyenletes 
állapottal szemben a teendő? «Intelligenciánkat el kell 
vezetni annak belátására, hogy a kereszténység, a katho-
licizmus éppen az intelligens emberre nézve óriási jelen-
tőségű erkölcsi tényező és támaszték». Katholikus ember 
— vallásának ismerete, megbecsülése és gyakorlása nélkül 
valóság szerint nem intelligens ember. Mi a további 
teendő? «A tervszerű munkával szemben, mely intel-
ligenciánkat következetesen elidegeníti az egyháztól, 
egy tervszerű ellenakciót indítsunk!» Katholikus köz-
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véleményt kell szervezni, kezdve az ifjúság nevelésénél. 
«Nem tűrhető és nem is fogjuk tűrni, hogy iskoláink-
ban felforgató, a keresztény magyar tradíciókkal ellen-
kező szellem harapódzék el !» A fődolog a lelkes, a 
tudatos katholikus intelligencia megteremtésében pedig 
az, hogy a papság az intelligenciával szemben köteles-
ségét teljesítse. Ne riadjon vissza semmi nehézségtől, 
ne féljen semmi akadálytól. Hisz nem emberi, — isteni 
munkát végez. «Soha még nem mondtak ki oly merész 
szót, mint aminőt kimondott az Úr Jézus, mikor azt 
mondta : «docete omnes gentes». De hogyan hajtsa végre 
a papság ezt a nem emberi, hanem isteni programmot ? 
Megmondta szent Pál : «Omnibus omnia factus». Ezzel 
az isteni küldetéssel, ilyen isteni fegyverrel hogy 
meg lehet hódítani az elméket, mutatja az egyház 
dicső századainak története. Az emberi félénkség és 
az aprólékosság ideje elmúlt. «Csizmákat foltozni tudunk, 
de csizmagyárat csinálni nem tudunk». Nagy, nagy 
alkotásokra van szükségünk ! 

Le nem lehet írni azt a hatást, melyet ez a beszéd 
keltett. 

A nagygyűlés második napjának nyilvános ülésében 
szónokok Ghillányi Imre báró, Mikes János gróf püspök, 
Szemlér Ferenc és Apponyi Albert gróf voltak. A ren-
dezőség a szónokok megválasztásában és egymásután-
ságában ezen a napon is remekelt. 

Ghillányi Imre báró a katholikus társadalmi szer-
vezkedésről beszélt. Itt az ideje, hogy a kath. társada-
lom a maga még jobban kifejlesztendő nagy erejével 
segítségére siessen a tanító egyháznak. A lelkes szónok 
céljának elérésére mintegy két kézzel dolgozott. Meg-
nyugtatni igyekezett az egyházon kívül állókat, hogy a 
kath. társadalom szervezkedése nem ellenük irányul, 
sőt nekik is javukra fog szolgálni. Másrészről lelkesen 
buzdította a katholikusokat, hogy ne hagyjanak tért 
elfoglalatlanul, ne hagyjanak erőket egységbe való szer-
vezés nélkül. 

Egy erdélyi papnak, Mikes János grófnak, most 
már püspöknek, miután a kath. autonomia Erdélyben 
már bevált és virágzik, természetes, hogy gyújtó hatású 
volt a szónoklata a katholikus autonómiáról. «A kath. 
autonomia, így szólt, nem is annyira novum, mint 
látszik. Visszatekintve egyházunk első századaira, midőn 
a római császárok atyai(!) gondoskodása még nem nehe-
zedett ólomsúllyal az egyház szabadságára, minden 
hitközségben az autonómiát a híveknek az egyház 
anyagi ügyeiben való részesedésében megtaláljuk. De 
nem novum a kath. autonomia nálunk ma sem; hiszen 
Erdélyben fönnáll a XVI. század óta, mialatt sok 
viszontagság és küzdelem után mai alakját elérte...» 
«A francia egyház, mely hajdan büszkén «az egyház 
elsőszülött leányának» vallotta magát, babiloni fogságba 
került, mert a klérus és laikusok elvesztették az érint-
kezést ; a laikusok a forumot foglalták el, a klérus 
pedig zsolozsmákat zengedezve a sekrestyébe vonult». 
Szónok a kath. autonómiában erőt, életet, föltámadást 
lát. Lelkes éljenzés köszönte meg a buzdítást. 

Nagy idők nagylelkű katholikus embereinek korára 
emlékeztető volt Szemlér Ferenc székelyudvarhelyi fő-
gimnáziumi tanár beszéde a vallásos iskoláról. A vallás-
erkölcsi nevelés ellenségei boldogságot teremteni nem 
fognak soha. Erre csak a vallásos, még pedig a keresz-

tény vallásos nevelés képes. A régi világból példa 
Athén és Róma, az új világból előttünk áll Francia-
ország szomorú példája. Itt már a vallástalan iskola 
hivei is kezdenek kijózanodni. A belátóbbak már el-
ismerik, hogy a vallástalan iskola már csődbe került s 
a hitetlenek hazájuknak legveszedelmesebb ellenségei. 
Szónok perorációja a martyriumra való készségről 
gyújtó hatású volt. 

Következett a szónokok szónoka, Apponyi Albert 
gróf. A felekezetiességről beszélt. Ismeretes nagy kvali-
tásai, mélyen járó filozóf elméje, nagy szónoki megfogó 
ereje és lelkének lángoló katholikus hite nyilvánultak 
meg ebben a beszédben is. Az ember társas lény lévén, 
vallási szükségleteinek kielégítését is társulásban keresi. 
Hitfeleivel tart : innen a iélekezetiség az emberi társa-
dalom életében. Helyes, természetes dolog. Helytelenné 
csak akkor válik, ha felekezetieskedésbe csap át, vagyis 
mikor «vallási ideállal összeköttetésben nem álló» mel-
lékcélokat, világi célokat, hatalmi célokat tűz maga 
elé, mások vagy az állam jogainak veszélyeztetésével. 
Evvel a felekezetieskedéssel a kath. egyház homlok-
egyenest ellenkezik. «Arra pedig, — így vetette latba nagy-
súlyú szavát Apponyi a felekezetieskedés ellen, a kath. 
egyház javára és dicsőségére, — arra pedig alig kell egy 
szót is pazarolnom, hogy amennyiben vallási csoporto-
sulások és egyházi szervezetek egyenesen nemzetellenes, 
nemzetbontó törekvéseknek eszközül felhasználtatnak, 
hogyha ezekkel szemben az államhatalom védekezik, a 
kath. egyháznál nemcsak akadályt nem, hanem erőteljes 
támogatást fog találni. Tapasztalásból beszélhetek.» 
Vannak Apponyi beszédében a felekezetieskedéssel dobá-
lódzók ellen csipősebb argumentumok is. Ilyen például 
ez : «Annyi bizonyos, hogy a tapasztalás szerint azok, 
kik a vallást a templom falai közé utasítják, nem éppen 
buzgó látogatói a templomnak. (Tetszés és taps.) Példá-
jukkal tehát nem ajánlják be azt a tant, amelyet hir-
detnek. De a tapasztalás még mást is mutat, azt, hogy 
mikor a nemzeti ügy veszélyben volt, amikor alkotmá-
nyunk erősségeit döngették, nem a hivők köréből támad-
tak az alkotmány- és nemzetellenes hatalmi törekvések 
támogatói, hanem a szabadkőműves páholyok egy részé-
ből, azok sorából, kik a felekezetietlenséget, a vallásta-
lanságot hirdetik». (Úgy van, úgy van !) Felülmúlhatat-
lan az a gúny, mellyel Apponyi azt a gondolatot osto-
rozta, hogy hát a pozitiv vallás, az egyházas vallás 
helyett «más egységes erkölcsi befolyást kell bevinni az 
iskolába». De honnan vegyék ezt ! Az államtól ? Az állam 
melyik szervétől? «Valóban gyönyörűséges gondolat a 
parlamenti többségek változásával változó erkölcstan, 
melynek némely kialakulását esetleg technikai obstruk-
cióval akadályozná meg az elkeseredett kisebbség 
(Derültség és taps.), amelyet a többség esetleg házsza-
bálysértéssel proklamálna». A célzás ereje döntő és 
megsemmisítő a «felekezetlen» erkölcs hivei fejére. 
A hatalmas szónoki erőtől duzzadó beszéd perorációja 
Apponyi Albert gróf ország-világnak szóló világos és 
bátor katholikus hitvallása volt. «A fenyegető veszélyek 
leküzdésére hivatott erőt én éppen kath. egyházunkban 
látom. És mikor mi anyaszentegyházunk köré csopor-
tosulunk, nem csupán hitünk kötelességének teszünk 
eleget, hanem egyúttal hazafias cselekedetet végzünk; 
nem felekezetieskedést gyakorlunk, hanem megóvni 
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segítjük hazánkat az erkölcsi zülléstől, megszilárdítjuk 
benne a nemzetfenntartó erkölcsi alapot, minden meg-
erősödésnek, minden gyarapodásnak, minden haladás-
nak alapját, azt az alapot, melyről meg van írva: Fun-
damentum aliud nemo potest ponere, más alapot nem 
rakhat le senki, mint amelyet lerakott — a mi Urunk 
Jézus Krisztus!» Látni, hallani kellett azt a hatást, 
melyet e zárószavak keltettek. Azt leírni nem lehet. 

A harmadik napnak nyilvános ülésében három 
szónok beszélt. Mindahárom szónok sajátszerűségével 
és hatásosságának páratlanságával felülmulta egymást. 

Első szónok Simonyi-Semadam Sándor dr. orszgy. 
képviselő volt. A szekularizációról beszélt. Ha ész és 
igazság dönti el az ügyek sorsát, akkor ez a beszéd 
józan gondolkodású emberek előtt az oly sokszor 
hánytorgatott szekularizáció ügyét eldöntötte. Ezt a 
beszédet nem lehet kivonatolni. Ezt teljes szövegében 
kell mindenkinek olvasni. Tolle, lege ! 

Hasonló elbírálás alá esik a következő szónok, 
P. Buttykay Antal beszéde az ő kedvenc thémájáról, a 
sajtókérdésről. Ami szellemesség és elmésség ebben a 
lánglelkű szerzetesben lakozik, az ma mind gyémánt 
tisztaságú és ragyogású kiállítást rendezett a katholikus 
sajtó emelése, izmosodása érdekében. Tősgyökeres 
magyar s idegenből ügyesen vett aperçu-jei, csoporto-
san odavetett gunyoros megjegyzései, valamint találós, 
megdöbbentő, mázsás súlyú francia idézeteinek a raja, 
még a nagygyűlésen kívül, messze kint a világban is, azt 
az észrevevést tette általánossá, hogy ennek a szegény szer-
zetesnek durva csuhája alatt ellenállhatatlan fensőséges 
szellem és sajátszerűségében páratlan szónoki s irói tehet-
ség rejlik. Itt is azt mondjuk, azt ismételjük: Tolle, lege! 

Harmadik és a nagygyűlést bezáró szónok, Kalocsa 
nagytudású érseke, Csernoch János dr. volt, aki más 
alkalommal is, például a főrendiházban, mint az egész 
püspöki kar tolmácsa kiváló erővel és hatásossággal 
szerepelt már. Jelen beszédében összefoglalta a nagygyűlés 
által termelt eszméket és felbuzdulásokat, két dolgot 
kötve Magyarországban minden katholikusnak külö-
nösen a szivére. Első az, hogy mindenki törekedjék a 
vallásosságnak a maga lelkében való mélyítésére. S vájjon 
miben álljon ez a mélyítés? «Krisztus Urunk követésé-
ben», mondá az apostoli szónok. Egy világi, vagy pap, 
ki Krisztust hordja megvalósítva magában, felér egy 
apologiával. így lesz a társadalom ismét keresztény. 
Második az, hogy nincs mentség, nem fakad remény, 
csak a szervezkedés nyomában. Minden erőt össze kell 
gyűjteni. «A siker, mondá, mindenütt a szervezett erő 
nyomában jár, annak jut ki. Az organizáció lett nap-
jainkban az a hatalom, mely parancsol, irányít és vezet, 
ha kell milliókat, abba az irányba, amelybe akar». 
A politikai életben is nagytapasztalatú főpap utolsó 
intelme az volt, hogy habár «formális hadüzenet» nem 
érkezett, legyünk csatakészek. «Ne hagyjuk az élet egy 
pontját se védtelenül s főkép erősítsük a hithez hű 
keresztények táborát ott, ahol a csaták csatája szokott 
eldőlni : a parlamentben !» 

* 

E visszatekintés megírásában fáradozott tollat ez 
utolsó szó kiírásával, úgylátszik, hogy már talán le 
lehetne tenni. A dolog csak látszik így lenni ; valóság 
szerint nem így van. Meg kell még visszaemlékezésünk-

ben emlékezni arról a két oszlopos férfiáról a magyar 
katholicizmusnak, kik aggastyán korukkal járó gyen-
gélkedésük miatt az ezidei nagygyűlésben már személyes 
megjelenésűkkel nem vehettek részt, de annál nagyobb 
gyönyörrel vettek benne részt lelkileg imáikban. E két 
férfiú egyike egyházi, a másika világi: Vaszary Kolos 
bibornok hercegprímás és idősb gróf Zichy Nándor. 
Nem feledhetjük el soha, hogy a kath. nagygyűlések 
áldásos intézményét, melyhez hazánkban a kath. újjá-
születés egyre növekvő arányai mint szülő anyához 
vannak fűződve, ez áldott lelkű két nagy férfiúnak 
köszönhetjük. Ok nyitottak, ők törtek utat hazánkban 
a katholikus nagygyűlések tartásának, üdvös szokásá-
nak. Ok rettegtek kezdetben az első kockázatos lépések 
sikereért; ők esdeklettek folytatólagosan a további 
lépések győzelmeért; ők imádkoztak legbuzgóbban most 
f. évi nov. hó 12-én, 13-án és 14-én is, míg a nagy-
gyűlés tartott, hálát rebegve Istennek a nagyhatalommá 
nőtt kath. nagygyűlés országos intézményeért. 

Kiválóan mégis és mindenekelőtt az ország első 
lőpásztora gondolhatott szakadatlanul mély megilletődés-
sel az országos kath. nagygyűlésekben gyarapodó való-
sággá vált lelki újjászületés megnyilvánulására. Miért? 
Mert az tagadhatatlan tény, hogy ő szerezte meg Magyar-
országnak a Magyarok Nagyasszonya ünnepét, az isteni 
segítség új kiáradásának ezt a biztosítékát, amelynek 
évfordulóján tehát senki e világon nem mondhatja el soha 
oly illetékesen a «megváltott nemzetek» előtt, a magyar-
országi hitélet előttünk folyó felpezsdüléseinek nagy 
arányaira gondolva, a Mária-ünnepi himnusznak eme 
sokat mondó lendületes felhívását : 

«Vitám datam per Virginem, 
Gentes redemptae, plaudite !» 

* 

R ó i n a . X. Pius pápa egy jellemző nyilatkozata. 
F. hó 2-án fogadta ő szentsége a redemtoristák kongre-
gációjának küldöttségét, mely azt a megtisztelést ment 
megköszönni, mely a kongregációt Van Rossum rend-
tag bíbornoki méltóságra való emelésével érte. Murray 
atya a rendfőnök volt a szónok. Azt mondta, hogy lia 
a redemtoristákat megkérdezték volna, mindenkinek az 
lett volna a felelete, hogy csak maradjanak ők, szent 
Alfonz, a rendalapító szelleme szerint, homályban. Ők 
sajnálják kiváló rendtársuk elvesztését, de az áldoza-
tot szívesen meghozzák a pápának, kinek legcsekélyebb 
kívánsága az ő szemükben sérthetetlen törvény. 

VálaszábanX. Pius pápa azon kezdte, hogy a köszönet-
mondás kötelessége őt illeti az áldozatért, melyet a redem-
toristák kongregációja egy rendtag odaadásával hozott, 
kinek mindenkitől ismert nagy érdemei nem marad-
hattak véka alá rejtve. «Egyébiránt, így folytatta szóról-
szóra, legyetek megnyugtatva ; szent Alfonz alázatossá-
gánalc és áldozatosságának szellemén csorba nem esett. 
A bibornokság korunkban, napjainkban, nem pompázó, 
nem kényelmes élet, hanem telve van áldozatok és 
mindenféle alárendeltségek végzésével, kivált ami a 
curialis bibornokokat illeti. A bibornokság inkább rész-
vét, mint csodálat keltésére alkalmas; higyjétek ezt 
nekem, én ebben illetékes biró vagyok». 

Ezután külön megköszönte a pápa azt, hogy érte 
minden redemtorista rendházban buzgón imádkoznak. 

— y —la-
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T á j k é p e k ' XVII. Rajzolja: Mester. 

Betlehemesek és Csillagjárók. Az emléke-
zet az az egyetlen paradicsomos kert, ahonnan 
minket csak lelkünk elborulása űzhet ki. A gyer-
mekkor karácsonyaira való visszaemlékezésünk pedig" 
annak a darab életnek, amivel a Gondviselés meg-
ajándékozott, valóságos tündér-szigete. 

Oh, szépséges, kedves karácsonyok! Életünk haj-
nalának még mindig felénk mosolygó csillagai ! 
A gyermekkornak, még a fehér ifjúságnak is ragyogó 
napjai! Az a gyönyörű k o r . . . be hamar is fut, illan, 
mint szellők sebes szárnyalása tavaszkor. 

De megmarad emlékezete. Főleg a karácsony hű 
emléke. S meggyorsítja szive dobogását még a fehér 
hajú öregnek is. 

* 

Az én jó apám ezermester volt. Elsőben tanító-
mester. Aztán furt, faragott, festett, varrt. Szőlőt ül-
tetett, zongorát hangolt. Cégtáblákat pingált, cikkeket 
irt tanügyi lapokba. Valóban ezer mesterség! De 
mégis legspeciálisabb köztük, hogy gyönyörű betle-
hemeket épített. Amilyen betlehemet én azóta sem 
láttam. Egyetlen egyet sem. 

Valamelyik esztendőben, úgy négy évtizeddel 
ennekelőtte különös kedvvel, nagy szorgalommal 
épitett nekünk iskolásoknak. Három toronnyal. Nagy, 
öblös belvilággal. Ragyogó fényességgel. Olyan sze-
retettel dolgozott rajta, mint a művész. Aki valami 
fényes és nagyjelentőségű pályázat babérját akarja 
megszerezni. 

Pedig ő nem pályamunkán dolgozott. Az ő lelkét, 
ambícióját egészen más gondoiat mozgatta. Más ér-
zések melegítették. 

Szülővárosom közgyűlésén a szabadkőmives pá-
holynak egyik fővakolója fölállott és indítványozta : 

— Tiltassék el a gyermekeknek a betlehem és 
csillagjárás. Botrány, hogy még ebben a felvilágo-
sodott, modern korban is emilyen középkori szo-
kások maradjanak fenn. Az éjféli misét is — mon-
dotta tovább — betiltanám. Most egyelőre azonban, 
csak maradjunk a betlehemeseknél, meg a csillag-
járóknál. 

Olyan vihar régen nem zúgott végig a tanács-
kozó teremben, mint erre a szóbeszédre. Még a ká-
lomisták is méltatlankodtak. 

Apámnak nagyon fájt ez a durva fellépés. O is 
város-atya volt. Bár lelkét mélyen érintette az in-
dítvány, hallgatott. Megelégedett a közfelháborodás 
ilyen erős és vigasztaló megnyilvánulásával. Hanem 
hazajött. És hozzáfogott a betlehem készítéséhez. 
Minket, kis tanulókat pedig naponkint gyönyörű 
pásztorjátékra tanítgatott. 

* 

Elérkezik a szent este. Mi gyermekek annak 
rendje és módja szerint felöltözködtünk, ki angyal-
nak, ki pásztornak, öregnek, fiatalnak. És igy tovább. 

És megindulunk a szép, a gyönyörűen kivilá-
gított betlehemmel. 

— Fiúk, mondja apám, aztán a nagy házba is 
bementek. A vakoló mester házát értette. Hatalmas, 
nagy ház volt az. Abban az időben még kastély-
számba ment. 

Mi természetesen még sejteni sem sejtettük, hogy 
mi történt ? 

Öreg este volt már, mikor a kastélyhoz érkez-
tünk. A betlehemet be is vittük. És elhelyeztük nagy 
bizodalmak közt — az előszobában. 

Én voltam az angyal. A hirelő angyal. Nekem 
volt a hivatásom — az első híradás. Belépek tehát 
kardosan, csákósan, szárnyakkal és zuzmarásan. Va-
kító világosságú nagy terem tárul elébem. Sok úr, 
asszony ül az asztal körül, De én azért bátor, csengő 
hangon kezdem mondókámat: 

— Szabad-e a betlehemmel bejönni ? 
A kastély ura felugrik, mintha megcsípték volna. 
— Takarodjatok innen az én házamból. Vigyétek 

a kis Jézuskátokat innen. Nincs szükségem reá. 
A vendégek mozgolódtak. Egy éltesebb asszony-

ság csitította, kérlelte a ház urát : 
— Hadd jöjjenek be szegénykék. 
— Mars! Indulj kifelé! Nekem nincs szükségem 

a ti betlehemes komédiátokra. 
Lángvörös pirosságba borult az arcom. És ki-

fordultam a fényes teremből. Szomorúan mondottam 
aztán társaimnak : 

— Kikergették a kis Jézuskát a kastélyból. Ve-
gyétek a betlehemet és gyorsan menjünk innen. 

* 

Négy évtized vándorolt el azóta a fejem fölött, 
Elszakadtam a szülei háztól. Szülőföldemtől. Csak 
vendégként járogatok haza. A város is megváltozott. 
A polgárság is kicserélődött. De még hogy és mi 
módon cserélődött ki. Ha ismerősökre akarok találni : 
ki kell mennem a temetőbe. Ott nyugszik már jó 
apám is. Ha sírjánál kibeszélem magamat vele, végig 
járom a sirokat. És találkozom a régi jó polgárok 
alakjaival is. 

Bizony, hogy eljár az idő fölöttünk ! Az én hajam 
közé is fehér csikókat szőtt ez a vén vas. Az Élet. 
Az Idő. A kor szelleme is megcsavarodott néhány-
szor. Eszmék támadtak. Eszmék eszméket temettek 
el. Mint a kérészek, ahogyan reggeltől — estig élnek. 

Csak a Karácsony hite, eszméje maradt. Bagyo-
góan. Sértetlenül. Mint a királyi Nap, vagy az est-
hajnali csillag. Amely mindig megérkezik. Pontosan. 
Úgy érkezik az emberiség számára a kis Jézuska. 
És leszünk a gyermekekkel — gyermekekké. A kis 
Jézuskával is. 

. . . Valamelyik esztendőben is hazamentem a 
karácsonyi ünnepre. Családomba vágyakoztam. Illú-
ziók után ácsingóztam. Aztán szabad levegő után 
epekedtem. 

Hát széjjel néztem a városban is. 
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. . . Lassan, csendesen száll az est. A szent este. 
Csikorgó hideg van. Kristályos, tiszta idő. Azokból a 
szép fehér estékből való idő, mikor az ezüstös szem-
fedőn csintalankodnak, kacérkodnak azok a kedves 
kis csillagocskák. 

Az utca távolából betlehemesek jönnek. A másik 
oldalon egy-egy forgó piros csillag fénye ragyog. 
Felhangzik a messzeségben a kántálok éneke : Menny-
ből az angyal, lejött hozzátok! 

A régi kastélyhoz érek. Ahhoz a nagy házhoz, 
ahonnan engem gyermekkoromban a kis Jézuskával 
meg a betlehemmel együtt kiűztek. Messzi emlék 
szakad föl lelkemben. Mint a csillagok, ahogyan föl-
jönnek a kék égen. 

A kapuban ősz ember áll. Megszólít: 
— Mikor érkezett? 
— Épen ma érkeztem, uram. 
— Ez az ősz ember pedig — a kastély ura. Hogy 

befújta fejét a hó. Sugár, egyenes termete hogy meg-
hajolt. 

— Megfázik, jó uram, szólottam. 
— A betlehemeseket, a csillagjárókat várom. 

Valahogyan el ne kerüljék házamat. A kis unokáim 
olyan türelmetlenül várják. 

Alig volt időm a multakba visszatekinteni. Alig 
tudtam eltelni a csodálkozástól, a betlehemesek már 
a kastélyhoz érkeztek. 

•— Jöjjetek, jöjjetek fiaim, szólt az ősz ember, 
várunk benneteket. Jöjjön be uram ön is. Vegyen 
részt az én tiszta örömömben. 

— Szívesen, válaszoltam. És bementünk mind-
annyian. A betlehemesek is. 

Édes jó Istenem! Ugyanaz a fényes, nagy terem 
tárul elém. De most apró gyermekek, fiúcskák és 
leánykák ugrálnak, szaladgálnak előttem. 

— Jaj székeket! Itt a kis Jézuska, serénykedik 
egy kedves, buzavirágszemű leányka. Mint valami 
földi angyalka. 

És felhangzik a szép karácsonyi ének. Benn van 
már a betlehem is. És indul a pásztorjáték. Ráis-
merek. Ugyanaz. A jó édes apám pásztorjátéka. Hát 
ime : száll az ének szájról-szájra. Száll az ige évről-
évre. Évtizedről-évtizedre. És látok jelenetet, aminőt 
halandó csak ritkán láthat ezen a bús földön. 

Ott térdel unokái közt a betlehem, a kis Jézuska 
előtt az ősz ember. Gyermekké leszen a gyermekek-
kel. És hivővé a gyermekek hitével. Hát visszaköl-
tözött ebbe a házba s abba a szívbe — a kis Jézuska. 
Hát újra felragyognak itt a hit betlehemei és csillagai. 

. . .Lassan öregszik az est. A szent est. Csikorgó 
hideg van. Kristályos tiszta idő. Az utcákon haza-
menet még mindig látom a betlehemeseket. A csil-
lagjárók kezeiben messze fénylik a piros, tüzes csil-
lagoknak fénye. 

* 

Éjféli misére megyek. Zúg a nagy öreg harang. 
Mintha az angyalok éneke szóllana a toronyból. 

Mintha a szivemben ringatná azt a harangot valaki 
És hangja a messze időkből, gyermekkorom elszál-
lott idejéből szólana lelkemhez. 

. . . A hatalmas templom színültig megtelik hi-
vőkkel. Megszólal a fönséges orgona szava. Oh, ez 
az orgona. Mintha lelke, szive volna ! Mintha örömé-
ben sírna. És sírásában örülne. Felhangzik a kará-
csonyi ősi ének nemes melódiája is. Egybeolvad, egy 
lélekbe szakad — az emberek lelke. 

Ott látom azt az ősz urat is. A kastély urát. 
Egy szegletben. Egy oszlop mellett. Térdepel, imád-
kozik. És mikor Úrfelmutatáskor a nagy, mélységes 
éji csendben megszólal az öreg harang: földig hajlik 
az aggastyán alakja is. A következő percben ezer és 
ezer ajkon csendül fel az ősi ének: 

Szent, szent, szent az Úr, 
És egyedül csak ő az Úr! 

V a s á r n a p o k a T á t r á b a n . Irta Zubriczky Aladár Jr0(1a. 
dr. Budapest, 1911. 89 1. 

A l é l e k . Irta Trikál József dr. Budapest, 1911. l o m -
92 1. 

A k ö z é p k o r szel leme. Irta Kiss Albin dr. Buda-
pest, 1911. 80 1. 

Három az ezidei öt hitvédelmi füzet közül, melyek-
kel a Szent-István-Társulat, hasonlóan az enemü külföldi 
korszerű kath. vállalatokhoz, a kath. ismeretet és tudást 
a nagyközönség körében népszerűsítve terjeszteni ipar-
kodik. A mai embert érdeklő kérdések néhányát dolgoz-
tatja ki évente egy-egy szakemberrel és nyújtja a közön-
ségnek, hogy az, sok könyv búvárlása helyett, rövid úton, 
egy ilyen rövidre fogott füzet átolvasása által tájékozódjék 
a tudományos kutatásnak az illető kérdésre vonatkozó 
mai eredményei felől. 

Ez a vállalat tehát szorosan a nagy kath. közön-
séget van hivatva szolgálni, az a szerepe e szerint, mint 
az apróbb váltópénznek a nagy bankók mellett: a tudo-
mányt váltja föl apró pénzre s viszi be az életbe. 

Főkellékük tehát ezeknek a füzeteknek, hogy a nagy-
közönség intellektuális és eszthetikai igényeinek meg-
feleljenek, hogy azt megnyerjék maguknak s a komoly 
kritikának is ezt a mértéket kell rájok alkalmaznia. 
Baj lenne ugyanis, ha ezt a célt el nem érnék. 

Ily látószögből nézi őket a jelen ismertetés is. 
Zubriczky dr. füzete, kissé szokatlan keretbe foglalva, 

három kérdést ölel föl. Bemutatja, összegyűjtve az 
evangéliumok illető helyeit, a ^.turista» Krisztust, az ő 
természetszeretetét ; elmélkedik a szertartások kapcsán a 
szent mise mélységes jelentéséről és végül, a szepességi 
szárnyasoltárok kapcsán, lendületesen s kellő megértés-
sel értekezik a góth és a barokk művészet között 
fönnálló különbségről. 

Mint minden dolgozatában, itt is megkap az a 
mélységes mély analízis, mellyel a szerző minden, sok-
szor a legnehezebb kérdést is elemeire bontani s a 
figyelmes olvasó előtt megérthetővé tud tenni. 

A füzet különben abból a három szent beszédből 
nőtt ki, amit a szerző a szünidőben az alsó-tátrai 
templomban mondott. 

Trikál a lélek létezését vitatja meg, nagy tudás-
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sal; és pedig bölcselettörténeti alapon azt mutatván ki, 
hogy a különféle lelket-tagadó bölcseleti áramlatok 
csődbe jutottak. 

Kiss rövidre fogva, az olvasó elé tárja a középkor 
szellemét, melyet annyian, a ma szemléletétől elbódulva, 
nem tudnak megérteni és méltányolni. Sok század tevé-
keny munkáját fogja össze két látószög alatt: 1. a nyers 
természet túlsúlya, 2. a lelkiség uralma címe alá s 
magyarázza, hogy az a kor se sötét, se megvetendő 
nem volt ; hanem betöltve történeti, őt megillető fel-
adatát, a mai műveltség alapjait vetette meg. 

Ha a magam szemével nézem ezeket a füzeteket, 
gyönyörködöm a három tudományos férfiú munkájában 
s büszke vagyok rá, hogy ilyen tanult férfiak vannak 
a magyar kath. klérus soraiban. Ha azonban beállok 
a nagyközönség soraiba, melynek szánva Íródnak a 
füzetek s onnan mérlegelem hasznossági voltukat, azt 
kell mondanom, hogy ami erős oldaluk énelőttem, az 
hihetőleg gyenge oldaluk a nagyközönség szemeiben. 
Mérlegelésem szerint magasan állanak a nagy laikus 
közönség olvasási igényei fölött. Könnyebb kaliberüek-
nek és a közönség lelkéhez közelebb állóknak kellene 
lenniök. Ugyanazt az anyagot foghatóbban s a kathedrá-
ról leszállva kellene nyujtaniok. 

Trikál dr. már azáltal, hogy nem a lelki jelenségek 
a nagyközönség állal is figyelemmel kisérhető elemzését 
s ebből az értelmes, szellemi principium létére való 
utalást, hanem a bölcselettörténeti utat — hosszú, bonyo-
dalmas út — választotta célja elérésére, már ezáltal 
is nem a laikus közönség igényeit tartotta szeme előtt. 
Tudósoknak beszél s nem laikusoknak, akiknél a sok 
nagynevű tévedező épen ellenkező hatást kelthet, könnyen 
megtévesztheti őket a lélek, mint önálló állag elismeré-
sében. Hozzájárul, hogy a különben szép, kellemes, 
olykor szinte oratori stílusával nagyon szétfolyasztja 
az érvek erejét, a laikus nehezen fogja meg őket. Mit 
hámozhat ki, mit szűrhet le a maga számára a laikus 
olvasó pl. az olyan szakaszokból, aminő az 52. lapon : 
A lélek természete ; vagy a következő : A lélek a test 
építőmestere ? 

Kiss dr. müve is súlyos kincs, nehezen áttekinthető, 
sok idézette] terhelt s nagyon sok kérdést ölel föl. Nem 
lett volna célszerűbb egy pár képben csak épen a főbb 
jellemző vonásokat részletesebben kidomborítani? 

Úgy érzem, hogy ami erős oldaluk ezeknek a füze-
teknek énelőttem, t. i. a fölvetett kérdések szakszerű 
fejtegetése, az hihetőleg gyenge oldaluk a neki való 
fejtegetést igénylő laikus nagyközönség szemeiben. Pedig 
hát nem az oldja meg célszerűen az ilyen feladatot, 
aki egyszerűen csak nagy tudásának kincseit tárja ki, 
hanem első sorban az, aki ezt a tudást a nagyközönség-
nek kívánatossá, élvezhetővé tudja lenni. A hilvédelmi 
fűzeteknek pedig ez a szem elől nem tévesztendő célja. d. 

* 

Mazdaznan. 1 Igy nevezi magát egy új vallás, 
mely immár közöttünk, itt Budapesten is bontogatja 
szárnyait. Elmentem magam is a Király-utcába (VII. 
ker., 35. sz. I. em. balra, vegetáriánus konyha melletli 
helyiség), hogy meghallgassam az apostolt és közvetlen 

1 V. ö. «Mazdaznan», Zeitschrift für Zarathustrische Philo-
sophie, Körperpflege u. Diätetik, Leipzig. 

tapasztalásból tudjam meg, «cuius farinae sit» ez az új 
üdvözítő tan, amellyel a magyart akarják boldogítani. 
A közönség rangra és műveltségre nézve vegyes volt, 
többnyire mégis félművelt s az élet küzdelmeiben meg-
rokkant, megtört emberekből terelődött össze. 

Előlép az apostol, sovány, magas, energikus tekin-
tetű hölgy és üdvözli az egybegyűlteket a béke nevében, 
ami ügy történt, hogy mindakét kezét a magasba emelte, 
mondván : Salemalejkum ! A publikum feláll s hason-
lóan azokhoz a bankárokhoz, akik a rablók «hands up!» 
kiáltására a levegőbe emelték kezöket, itt is a kezeknek 
egész erdeje mered a plafon felé s meghatottan, fana-
tikusan mondják az összes hivők háromszor : Salem-
alejkum, salemalejkum, salemalejkum ! 

Ezen obligát üdvözlés után az apostolnő megkez-
dette előadását és mester-lélegzését, ám jelenlétem meg-
lehetősen feszélyezte őt s észrevettem, hogy beszédében 
ugrásokat tesz, kihagyogatván olyan dolgokat, melyeket 
papnak távollétében elmondott volna. Azért az érdekes 
mozgalomról ebből az egy előadásból teljes képet nem 
nyerhettem s így a füzetekből igyekeztem pontosabb 
értesülést szerezni, melyeket az apostolnő a hallgatóság 
között kiosztott.1 

Az új vallás, mely mazdaznan-nak nevezi magát, 
Zarathustrát tekinti az emberiség legnagyobb prófétá-
jának s azt állítja önmagáról, hogy a mazdaznan nem 
egyéb, mint a Zarathustra-féle világnézletnek új, modern 
kiadása. Az alapelvekkel Zarathustra ajándékozta meg 
a világot Aryana Valjah-ban, több mint 8000 évvel 
ezelőtt. E férfiú — úgy mondja az új vallás — az embe-
riség legelső mesterének tekintetett egészen a közép-
korig s csak a pápáknak állott érdekében homályt 
borítani nagy nevére. Zarathustra az emberek között 
az, ami a Nap a csillagok között, azért szimbóluma a 
Nap. Az újabb időben Nietzsche foglalkozott Zarathustra 
gondolataival, ám minthogy az eredeti eszméket a saját 
ötleteivel elrútítolta, művei Zarathustra tanának csak 
torzképét nyújtják és fabatkát sem érnek. 

Makulátlan tisztaságukban csak egy keletázsiai 
törzs őrizte meg Zarathustra elveit, mint a Veszta-
szüzek a szent tüzet, s e törzsnél tanulmányozta, e tiszta 
forrásból itta azokat Otoman Zar-Aduhst Ha'nish dr., 
aki aztán népszerű, gyakorlatias, a mai világhoz alkal-
mazott rendszert kovácsolt a régi elvekből s ez a val-
lási — pedagógiai — higiénikus rendszer mazdaznan, 
azaz mestergondolat (maz = nagy, jó ; da = gondolni, 
tudni, gondolat) néven indult világhódító útjára. 

A mazdaznan, amint ők maguk tanítják és magya-
rázzák,2 monisztikus vallás. Kezdelben vala az egy Isten, 
az egy Lehellet. Az őslehellet külső megnyilvánulásában 
kettős alakot öltött s így két oldala van : anyagi és 
szellemi, körülbelül úgy, ahogy Spinoza képzelte. 
Az istenség nem más, mint a látható mindenség s így 
minden lény Isten, vagy része az istenségnek. A Nap 
és a tök, Newton léje és a káposztafej, a sas és a varan-
gyosbéka, az elefánt és a szúnyog egyazon istenségnek 

1 A mozgalom nagy súlyt fektet a propagandára. Az apos-
tolnő az ősz folyamán sorozatos előadásokat tart. A tagokat eviden-
ciában tar t ják és elhalmozzák röpiratokkal. Ezeket nagyrészt ingyen 
osztogatják, amiből következtetem, hogy nem dolgoznak Mecénások 
nélkül. 

2 V. ö. a nevezett folyóiratot, Probeheft, 4. Jahrgang. 
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a részei. Ez a pantheista isten tehát egy helyen beteg, 
más helyen egészséges ; egy helyen káromkodik, más 
helyen imádkozik ; itt józan, amott bolond, itt szent, 
amott gonosztevő ; sőt mi több, ez az érdekes isten 
önmagát pofozza, önmagának húz fogat, önmagát eszi, 
önmagát emészti, sőt önmagát le is köpi. Node ez mind 
nem baj, azért ő mégis csak Isten. 

Minthogy minden dolog lényegileg egy, egyazon 
istenségnek az alkotórésze, jó és rossz között különb-
ség nincsen, sőt a rossz nem is létezik. De stiygis, quae 
non sunt, nulla mentio fiat. Az ember nem bűnös, a 
világ szép. A mazdaznan túl van a jó és a rossz kate-
góriáján, «jenseits über Gut und Böse», mint a zsidók a 
Vörös tengeren. 

Aki a mazdaznant nem ismeri, annak elvei szerint 
nem él, könnyen elfajul. A mai ember javarészben ilyen ; 
node vigasztalódjék, mert regenerálódhatik, megvált-
hatja magát, még pedig anélkül, hogy valami idegen 
megváltóra szorulna. A regeneráció pedig, vagyis az 
önmegváltódás az «individuális lélegzés» által történik 
s ezt háromszorosan alá kell húzni. A helyes lélegzésről 
szóló tan t. i. tengelye a mazdaznannak. A helyesen 
lélegző ember hihetetlen tesli és lelki (!) tökéletességre 
tesz szert, örökifjúvá válik, szelleme előtt lélegzés köz-
ben új világok kapui tárulnak fel, az ember megismeri 
a nagy mindenségnek törvényeit, azokhoz idomítja éle-
tét s akkor minden szenvedéstől és bajtól megszabadul, 
szóval boldog lesz. Mein Liebchen, was willst du noch 
mehr ? 

A mazdaznan tehát a lélegzésnek a vallása, tagjai 
a mester-lélegzők ; istene az ős Pneuma ; legfőbb tudo-
mánya, melyet terjeszt, a pneumologia, a mü-szuszogás 
tudománya. 

A budapesti mester-lélegzőnő teljes erejéből azon 
lélegzik, hogy megtanítsa a magyarokat a pneumologia 
művészetére, mert hajh, nem jól lélegzik a magyar! 
Az apostolnő a szoba közepére áll és mialatt az egyik 
hivő taktust ver vagy számol, ő nagyokat lehel, miköz-
ben hihetetlen, sokszor komikus mozdulatokat tesz. 
A hivők mindezt nagy ájtatossággal szemlélik végig s 
az apostollal együtt taktusban ismétlik : «lélegzés az 
élet, lélegzés az élet, lélegzés az élet!» 

A hivők serege meg van győződve a mazdaznani 
mesterlélegzés áldásairól s az apostol váltig erősítgeti, 
hogy a helyes lélegzés által mazdaznan idiótákból értelmes 
embereket nevelt. Nekem pedig úgy látszott, hogy ennek 
épen a megfordítottja igaz. Mert képzeld csak, t. olvasó! 
amellett, hogy a lélegzés tényleg a legfőbb dolog a 
világon, még az Ur Jézusnak is kell tanúbizonyságot 
tennie, aki különben mazdaznanék szerint csak másod-
rangú próféta és Zarathustrának csak térdig ér. Jézus 
is a mazdaznanék nézetén volt, mert mikor kérték, 
«taníts meg imádkozni», akkor elmondotta az aposto-
loknak a Miatyánkot, még pedig, ami fő, egy lélegzetre, 
«íme, így imádkozzatok», mondotta, t. i. egy szuszra, 
hogy fejlesszétek tüdőtöket. Nem a Miatyánk volt itt a 
fő, hanem a tüdőgyakorlat (!). 

A mazdaznan a földi boldogságnak a tana. A bol-
dogsághoz az individuális lélegzés vezet, megfelelő élet-
renddel és vegetarianizmussal. A «ne ölj» parancs az 
állatokra is kiterjed. Még a poloskának is jussa van a 
meslerlélegzésliez és a szúnyogot sem szabad gyilkos 

kézzel megfosztani a műszuszogás boldogságától. Lefek-
vés előtt ima helyett teljes koncentrációval mester-
lélegzünk ; reggel kinézünk az ablakon és mély léleg-
zetekkel köszöntjük a felkelő Napot. Azonban, mondá 
a budapesti apostolnő, a legjobb lélegzés mellett is 
érhet bennünket baleset (ebben nem kételkedünk) ; 
ilyenkor kerüljük az embereket, mert azok még jobban 
elsavanyítanának ; ahelyett okosabb dolgot mivelünk : 
mély lélegzeteket veszünk. 

Egyebekben a mazdaznan nagyon toleráns vallás. 
Sőt valóságos Noe-bárkája, mert kebelében szépen meg-
fér egymás mellett Buddha és Darwin, Krisztus és 
Mohamed, Luther és Kálvin, amint Noe bárkájában is 
szépen megvoltak egymás mellett a farkas és a bárány, 
a macska és az egér, a tyúk a rókával, a boíjú az 
oroszlánnal. 

Mazdaznan egyszersmind a béke vallása is. Az ő 
hivei megtanulják, hogy a különféle vallások csak lát-
szólag és formailag különböznek egymástól. Vakard le 
bármely vallásnak külső burkolatát és megtalálod 
benne a mazdaznant, amint megtalálod a lekvárt a pala-
csintában s a tölteléket a töltöttkáposztában (pardon, 
ez nem stílszerű, mazdaznanék száműzték a tölteléket !). 
Ha majd mazdaznan módjára lélegzik az egész emberi-
ség, a régi vallási különbségek kámfor módjára eltűn-
nek és szent lesz a béke a földkerekségen. Azért jelsza-
vunk : salemalejkum ! 

Ez a galimathias, melyet röviden ismertettünk, új 
elem abban a szellemi chaosban, melyben a budapesti 
publikum él. A zavar még nagyobb lesz. A rövidlátók 
elhiszik, hogy katholikus létére nem lélegezhetik jól az 
ember s ha helyesen akar tudni lehelni, a mazdaznan 
vallás zászlajára kell esküdnie. S miért ne? Hiszen meg 
van Ígérve, hogy akik a levegőt a mestergondolat szel-
lemében szívják, úgy kibújnak minden bajból, mint a 
kigyó a saját bőréből. Ily kilátások mellett lélegzenek 
majd az emberek, mint a kifáradt Sámson, mikor a 
filiszteusokat agyonverte és boldogan veszik be a masz-
lagot, amint sokan már be is vélték. 

Ha csupán higiénikus ismereteket terjesztenének 
mazdaznanék, nem volna a dolog ellen semmi kifogá-
sunk, mert hisz több higiéné, egészségtani ismeret a 
mi közönségünkre nagyon is ráférne. Azonban itt egy 
pantheista vallásról van szó, mely a testet teszi a min-
denség központjává, sőt a testi szervezetnek csak 
egy részét, a légző szerveket s azoknak működését. 
Az ilyen gondolatmenetek, ha elterjednek, lealacsonyít-
ják az emberek szellemi nívóját; zavart idéznek elő a 
józanabb fejekben is; indifferentizmust terjesztenek 
minden vallás iránt. Úgy látom, hogy mazdaznan isko-
lájában lélegzeni megtanulnak az emberek, de gondol-
kozni elfelejtenek; tüdejök kitágul, agyuk összezsugo-
rodik ; mazdaznant belehelik, régi vallásosságukat kile-
helik; Zarathustráért lelkesedni fognak, Krisztustól elhi-
degülnek. Jó levegőt szívni nagyon hasznos dolog, de 
csak tisztán, mazdaznan-bacillusok nélkül. 

Az a kérdés már most, van-e a mozgalomnak vala-
melyes jövője, vagy sem? Úgj hiszem, hogy van. Először 
azért, mert mazdaznanék az «örök ifjúság» jelszavával 
indulnak a harcba s erre a csalétekre úgy mennek az 
emberek, mint a legyek a mézre. Mert hol van ember, 
aki nem szeretne megitjodni ? A mazdaznan füzeteken 
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ott látható egy csinos fiatal embernek a képe, akit 27 
évesnek nézne az ember, ök pedig azt mondják, hogy 
az Otoman Zar-Adhust Ha'nisch dr. még pedig 63 éves 
korában! Csoda-e ily körülmények között, hogy az 
emberek máris mesterlélegzeni kezdenek Európaszerte? 
Mazdaznan állomások boldogítják a következő váro-
sokat : Arnstadt, Berlin, Bremen, Breslau, Chemnitz, 
Köln, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld, Erfurt, Frankfurt 
a M., Görlitz, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kiel, 
Lübeck, Magdeburg, München, Nordhausen, Plauen in 
V., Stuttgart, Wien, Zürich, Zwickau, London—Budapest. 

Főleg pedig azért van jövője mazdaznannak, inert 
Nietzsche szerint az emberek között igen sok a «minder-
wertig», amit a bölcs Salamon így fejezett ki : Stulto-
rum infinitus est numerus. (Eccle. 1, 15). 

Jehlicska Ferenc dr. 
* 

Szervezzük a m u n k á s n ő k e t ! Irta Gnauck Kühne 
Erzsébet. Fordította Simon Tivadar. Magyaróvár 1911. 

Harminckét oldalas füzet, de minden betűje, min-
den sora leheli a szívből eredő szeretetet a munkásnők 
iránt. Megérzik rajta, hogy nő írta, még pedig testestül, 
lelkestül kath. nő, ki szereti nemét. 

Lerajzolja a női nem rövid történetét a pogányság, 
a középkor és a jelen idejében. Rámutat a keresztény-
ség nagy érdemére, mely fölemelte a nőt, megvédte a 
férfi önkény ellen, oda helyezte, abba a munkakörbe, 
melyet az isteni Gondviselés szánt neki, a családba. 
A család fejedelemasszonyává, úrnőjévé, az anyaság magas 
méltóságába tette. 

A gépek korszaka fordulópont a nő életében. «A gép 
szétbontó ereje, mondja a szerzőnő, a munkásnőt érin-
tette legjobban». (23. o.) «A gép a nő szerves élő össze-
függését a családdal szemben meglazította, a hazával 
szemben egyenesen szétdúlta, az egyházzal szemben 
veszélyeztette». (21. o.) Kemény szavak ! Tényleg a nagy 
műhelyekben foglalkozó nő ki van ragadva a családból, 
nem képes anyai teendőit végezni. Kimerülve jön haza, 
ahol ujabb teher és gond vár rá. Ezzel a hazai földhöz 
való vonzódása meggyengül, hite iránt közömbös lesz. 

A nagybajon segíteni kell! Erre legalkalmasabb 
eszköz a nők szervezése. Sokáig ellenezték ezt, de ujabban 
egyre jobban hódít az eszme. Zetlin Klára, Schverin 
Janette stb. kibontották a szervezés lobogóját, mely alá 
ezer és ezer nő sorakozott. A szociáldemokraták voltak 
az elsők, kik a nő szervezésének szükségét és jelentőségét 
fölismerték. A katholikusok, kik a férfiak organizálásá-
ban vezettek, e téren csak most kezdenek cselekedni. 

A kis füzet bölcseleti alapon épül föl, megértésé-
hez intelligencia kell. A szerző, esetleg a fordító jó dol-
got végzett volna, ha mondani valóját nem egy léleg-
zetvételre, hanem 3—4 fejezetben mondotta volna el, ami 
a munkát érthetőbbé tenné. A fordítás eléggé sikerült. 

Csepela Lajos dr. 

H. U n g v á r . Elküldtem. 
F . K u r d . Adataival megvilágította a kérdést, az rend-

ben van úgy, ahogy irja. 
M. K á l m á n d . Méltánylom törekvését, de ver sek köz 

lése kívül esik a «Religio» munkaprogrammján. 
1'. F e l s ő e l e f á n t . Erre a kérdésre vonatkozó dolgoza-

tokat állandóan félreteszem; majd eldöntik a fizikusok. 

F. Budapest . Elmélkedjék azon, amit egykor, kisko-
rában, a kiskatekizmusban az irgalmasság testi és lelki cse-
lekedeteiről tanult s látni fogja, hogy az egyháznak réges-
régen, amikor még Marxéknak árnyékuk se volt, oly szociális 
programmja volt, melynél emberségesebb nem is lehet. Ennek 
alapja a mindent kiegyenlítő szeretet ; minden más pro-
grammé a kapzsiság, sokszor a gyűlölet. Nem minden új tehát, 
aminek új nevet adnak. 

N. Nagyvárad. A magyar mérnök- és építész-egylet 
nagyváradi osztályának november 4-i ülésén Tatár mérnök 
magyarázta a halotthamvasztás! Illetőleg nem magyarázta, 
mert ahhoz ő laikus, hanem fölolvasta a hamvasztás hívei 
által mindenütt csaknem ugyanazon szavakkal terjesztett 
közös dolgozatot. Figyelmeztesse az ottani mérnököket és 
építészeket, hogy most itt a «Religio»-ban egy tiszti orvos, 
tehát mindenképen szakember, értekezik a kérdésről. Ha 
tehát igazán tájékozódni akarnak a halotthamvasztás iránt, 
olvassák el ezt a tanulmányt. 

V. Budapest . Annak, hogy miért volt Martinuzzi oly 
éleseszű államférfiú, ki még a törököt is ujjai körül tudta 
forgatni, tehát még annak is túljárt az eszén, egy barátom 
azt a magyarázatát adta : mivel gyerekkorában, Szapolyai 
anyjának szolgálatában, ügyes kályhafütő volt. Barátom sze-
rint a kályhafűtés nagy ügyességet kivái , hogy eltalálja a 
kellő mértéket : hogy se nagy, se kevés meleg ne legyen a 
szobában. Az ötlet szellemes ugyan és a kályhafütő-mesterséget 
kiemeli a semmiségből, de azért nem magyarázza meg Mar-
tinuzzi nagy eszét; mert nem azért volt nagy esze, mivel jó 
kályhafütő volt, hanem mivel nagy esze volt, vált be jó 
kályhafütőnek is. Ha nem lett volna kályhafütő, talán nem 
került volna Szápolyai körébe, de akkor is éles esze lett 
volna, élesebb, mint sok mai úgynevezett államférfiúnak, ki 
kályhát fűthetne ugyan, azt is bizonyára rosszul, de azért 
Martinuzzi eszével sohasem fog rendelkezni. Martinuzzi esete 
inkább oda mutat a népre, azokra az alsóbb néprétegekre, 
arra figyelmeztetvén, hogy kedvező körülmények híján mennyi 
tehetség kallódik ott el használatlanul, a közügy nagy kárára. 

XI. Ince pápa sírját látogatom meg, valahányszor Rómá-
ban megfordulok, — mondta egy izben Thaly Kálmán, a prot. 
történetíró, a képviselőházban és hálával eltelve, a Budavára 
visszafoglalása körül annyi érdemet szerzett pápának emléket 
kivánt állíttatni Budavárban. A gondolat testet kezd ölteni. 
A Szent-István-Társulat választmánya mult csütörtöki ülésében, 
XI. Ince születésének három százados [1611—1911.] évfordulója 
alkalmából, bizottságot küldött ki, hogy az emlék-állítás esz-
méjével foglalkozzék és tegyen a terv kivitele iránt javaslatot. 

Üdvözöljük a Társulatnak ezt a hazafias lépését, régi, 
nemzeti tartozás lerovására vállalkozott. 

TARTALOM: De beata vita. Prónai Rezsőtől. — 
A kedély szerepe az ember erkölcsi életében. III. Tóth 
Kálmán dr.-tól. — Az új görög-katholikus püspökségről. 
Szabó Jenőtől. — A halottégetés. (A mellette fölhozni 
szokott közegészségi és közgazdasági érv cáfolata.) III. 
Katona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y —iá-
tól. — Tájképek. XVII. (Betlehemesek és Csillagjárók.) 
Mestertől. — Irodalom. Zubriczky, Trikál és Kiss hit-
védelmi füzetei, d.-től. — Mazdaznan. (A lélegzők új 
vallása Budapesten.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Gnauck-
Simon: Szervezzük a nőket! Csepela Lajos dr.-tól. — 
Telefon. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . BGYBTEMI TAKÍR 

SZERKESZTOSEG E S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A csoda hajdan és most. 
I. 

A «Münchner Neueste Nachrichten» ezidei júl. 
22-ki számában a fönti cím alatt a csodáról s a 
vallásokhoz való viszonyáról értekezett és azt a ma 
oly sokszor hangoztatott álláspontot foglalta el vele 
szemben, hogy a csoda elhivése babona, ami által 
természetesen minden tudományosan igazolható tar-
talmat megtagadott tőle. 

A tétel közérdekű, hiszen a kereszténységet is 
Jézus csodatetteire támaszkodva fogadta el a világ 
isteni eredetűnek, isteni kinyilatkoztatásnak; mert 
Jézus maga erősítette : ha nekem nem hisztek, a cse-
lekedeteinmek higyjetek (Ján. 15,24). Elsősorban tehát 
bennünket keresztényeket érdekel a kérdés, vájjon 
a tudomány mai ismereteivel csakugyan nem egyez-
tethető-e többé össze az olyan tény, melyet csodának 
nevezünk? A vatikáni zsinat ugyanis tudvalevőleg 
még nem rég ünnepiesen azt hirdette, hogy vallá-
sunk helyesen értelmezett igazságai és a tudomány 
bebizonyított tételei között lehetetlen az ellenmondás. 

Foglalkozzunk tehát az említett cikkely kapcsán 
a csodával; vizsgáljuk meg a szerző ellenvetéseit, 
mert hiszen nekünk keresztényeknek minden időben 
kell hogy számot tudjunk adni a mi hitünkről. 

A cikkely előadása — mondhatom — megkapó 
s hibája, mint rendesen, csak az, hogy nincs helyes 
fogalma sem a kereszténységről, sem a csodáról, leg-
alább abban az értelmezésben nincs, ahogy a hit-
tudomány a csodát fölfogja, midőn a kereszténység 
isteni eredete egyik külső bizonyítékának tekinti. 

Az emberi ismeret terjeszkedésével és mélyíté-
sével — mondja a cikkiró — a csodahit egyik uralmi 
területét a másik után vesztette el. A történelmi kri-
tika nagyító üvege alatt az elnmlt századok látszó-
lag legjobban meghitelesített csodás eseményei le-
gendákká törpültek, ha épen célzatos csalásoknak 
nem bizonyultak. A természettudomány megmutatta, 
hogy a csoda technikailag lehetetlen, a filozófia meg 
logikailag semmisítette meg, amennyiben tőle az ész-
lelhető természetnek oksági törvény által uralt tör-
ténései között a létjogosultságot megtagadta. így tör-
tént, hogy a csodahit ma egyjelentésű lett a babo-

nával és hogy a közéletben ma már csak ott talál-
kozunk vele, ahol ravasz csalóknak sikerül korlátolt 
és tanulatlan embereket hálóba keríteni. 

Ma már csak egy csodafaj számíthat még nagy 
hivőseregre — a vallási csoda. Ennek a jelentősége 
onnan van, hogy mint bizonyíték fontos ethikai igaz-
ságokkal áll összefüggésben, amit a hisztorikusnak is 
el kell ismernie. Az összes vallásalapítók egyúttal 
csodatevők is voltak. Hogy csodáik kiállják-e a mai 
tudomány bírálatát, az más kérdés ; de tény az, hogy 
kortársaik hittek csodáikban s a csodák voltak isteni 
küldetésük bizonyítékai és egyúttal hitelesítői az ál-
taluk hirdetett vallási igazságoknak, mert hiszen a 
természet folyásába való természetfölötti beavatkozás, 
ama korok hite szerint, csak Istentől származhatik. 

Összes mai vallásaink a néptömegek alacsony 
képzettségi foka korában keletkeztek. Ilyen fok szá-
mára a csodának nagy a bizonyító ereje, sőt vele a 
magasabb ethikai követelményeket a természet tör-
vényein látszólag fölúlemelkedő egyéniség nélkül el 
sem lehet fogadtatni. Képzeljük el csak a keresz-
ténység föllépését az ellentétes ethikai elveket valló 
görög-római pogányság között. Ilyen esetben csak a 
csoda hathat ellenállhatatlan erővel a tömegekre, 
csak az markolhat bele a nép gyermekies és egyúttal 
nyers érzéseibe s teheti fogékonyakká az új világ-
nézet iránt. 

Az elhitt csodáknak nagy a történeti jelentősé-
gük, faltörő kosai voltak az erkölcsi emelkedésnek; 
de csak addig, míg a nagy tömegeket külső eszkö-
zökkel kellett a belső meggyőződésnek megnyerni. 
A haladó kulturai fejlődéssel a csodáknak veszite-
niök kellett meggyőző erejükből. Ezen a fokon az 
ember a csodát mint az erkölcsi élet bizonyítékát 
és támaszát elveti s a jót magáért fogadja el. Ez a 
folyamat megy most végbe a legszélesebb rétegek-
ben és azoknak száma, akik az egyház által hirde-
tett csodákkal szemben közönyös, vagy épen ellen-
séges álláspontot foglalnak el, napról-napra roha-
mosan nő. 

Egyházi körökben ezt a jelenséget a vallási élet-
től való elfordulásra magyarázzák. De helytelenül te-
szik. Épen ellenkezőleg, azt kell állítani, hogy a külső 
tekintélyi hit kiküszöbölése •— már pedig a csodákba 
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való hit ennek egyik legnyersebb formája — a val-
lási érzésnek (a szerző a vallást modernül az érzésre 
vezeti vissza) finomulását és mélyítését jelenti. Ma 
már semmit se tudunk kezdeni egy megmagyaráz-
hatatlan esemény által hitelesített, de más életterii-
leteinken szerzett ismereteinkkel ellenkező vallási 
igazsággal. Az ilyen ellentétet valami külső tekintély 
ideig-óráig elhallgattathatja, de soha se eredhet be-
lőle egészséges vallási érzelem. A «credo, quia ab-
surdum» csak a vallásos gyermekkornak lehet a 
hitvallása,1 nem azért, mintha a mi időnkben nem 
volna érvénye semmi tekintélynek ; hanem azért, 
mivel mi ma már más és magasabb tekintélyt kívá-
nunk, mint az antik világ. Ez hitt akkor, ha valaki 
előtte egy természettörvényt felfüggeszteni látszott : 
mi hiszünk, ha a természeti és erkölcsi törvény össz-
hangját megmutatják nekünk. Ezen két pont között 
mozog két évezred vallási fejlődése. 

Igy a szerző. 
Nemde megkapó egy apológia ez a csoda elve-

tése mellett? Nem hiszem, hogy sokan akadnának 
ama lap világi olvasói között, akik ezt az apológiát 
készpénz gyanánt el nem fogadnák. A jóhiszeműség, 
mely végigömlik raj ta ; a nyers támadás kerülése, 
ahogy a kérdést kezeli; a természettudományra, a 
filozófiára, az emberiség kis- és nagykorúságára s a 
velejáró természetes követelményekre való hivatko-
zás nem csekély meggyőző erőt kölcsönöznek a 
cikknek s nem csoda, ha az ilyen s hasonló más 
fejtegetések állal irányítva, mint a szerző mondja, 
rohamosan nő «az egyház által hirdetett csodákkal 
szemben közönyös vagy ellenséges álláspontot el-
foglalók száma». 

Mindazonáltal úgy látom, hogy a szerzőnek na-
gyobb a dialektikai ügyessége, mint a dologhoz való 
hozzáértése s látom, hogy csak a látszat, a kérdés 
részleteinek kellő meg nem különböztetése s az egy-
mástól megkülönböztetendő szempontoknak összeza-
varása ad előadásának szint és meggyőző erőt. 

Különböztessünk meg tehát először s idézzünk 
vissza emlékezetünkbe bizonyos tényeket s bizonyos 
eljárásokat, a melyekről a szerző s hozzá hasonló 
felfogású társai rendszerint hallgatnak, holott épen 
ezeknek a tényeknek ismerete képes csak az olvasót 
a kérdés további helyes megítélése körül tájékoztatni. 

Szemünk előtt kell tartanunk először is azt, 
hogy az egyház egyáltalán nem hajhássza a csodá-
kat. Jövendő papjai a iheologiai intézetekben folyton 
azt tanulják, hogy minden eseményt addig kell ter-
mészetesnek tartani, míg az ellenkezője ki nem de-
rül ; ezt a kiderítést pedig nem a hit, hanem a tu-
domány vizsgálata végzi. A lourdes! eseményeknél 

1 íme a «hiszem a képtelenséget» jelszó alá foglalt rú-
fogás a szerzőnek is motoszkál a fejében. Hiába mutatták ki 
tudósaink (itt a «Religió»-ban is Trikál dr. 1910. 529.1.), hogy 
az egyházatyák ilyesmit soha sem tanítottak, mégis csak foly-
ton szemére hányják az egyháznak. 

1858-ban a helybeli plébános, Peyramale, volt az 
utolsó, aki Bernadette elbeszéléseit hajlandó volt el-
hinni. Simor prímás Barsban valami kutat, mely-
ben állítólag Szűz-Mária jelent meg, a nép boszan-
kodása dacára is a főbiró útján behányatott. 

Midőn tehát sokan, mint a szerző is, «az egyház 
által hirdetett csodákról» beszélnek, nagyon könnyen 
megtörténhetik az olvasóval, hogy mindent, amit a nép-
hit csodára magyaráz, — s mennyi van ilyenből ! -— az 
egyház rovására hajlandó írni. Tény ugyanis, hogy 
csakugyan nagyon sok szó fér ahhoz, amit a néphit 
a múltban s a jelenben és pedig nagyon sok esetben 
csodásnak tartott vagy a mai napig tart s ami idő-
vel, a természetismeret gyarapodása folytán, közön-
séges természeti történésnek bizonyul. Ebben az 
értelemben csakugyan igaza van a szerzőnek, hogy 
a történelmi kritika sok, a múltban csodásnak tar-
tott eseményt legendának minősített s hogy a ter-
mészettudomány már sok ilyen babonás hiedelem-
ből ábrándította ki az embereket. A népfantázia 
termékeit azonban meg kell különböztetni az egyház 
tanításától. 

Különös egy eseménynek kell annak lennie, hogy 
az egyház nyilatkozzék róla ; nem is teszi, kivéve az 
ujabbkori szentté avatásokat, melyeknél csodák sze-
repelnek; de erről meg tudni kell, hogy az egyház 
által szentnek nyilváníttatni egyike a legnehezebb 
s legbonyodalmasabb dolgoknak a világon.1 

Megfefedkezik a szerző továbbá arról, hogy ma 
is sokszor épen a művelt és hitetlen emberek aleg-
babonásabbak, valósággal az okkultizmus hivei. Ami-
ből következik, hogy nem a keresztény hit, vagy az 
egyház tanításának következménye az egyes közéleti 
események ferde — mondjuk csodás — megítélése ; 
hanem a korlátolt emberi ismereté, melyre nézve 
nemcsak a múltban, hanem még ma is sok rejtély 
van a természetben és következménye emberi ter-
mészetünk gyarlóságának, melyet úgy kísér a ba-
bona, mint testeket az árnyék. Tessék csak a ma 
ismét divatos s épen a műveltek között terjedő spi-
ritizmusra gondolni; az egyház tiltja, az emberek 
meg keresik csodáit. Vájjon, hol a természettudo-
mány, hol a filozófia, mely közéje ütne ennek az 
emberi tévedésnek ? 

Azt hiszem, hogy ezeknek a csak röviden érin-
tett tényeknek a megfontolása is kell, hogy óva-
tossá tegyen bennünket a tekintetben, nehogy oly 
könnyen elitélőleg beszéljünk az «egyház által hir-
detett csodákról», azaz nehogy oly könnyen az egy-
ház számlájára írjuk mindazt, ami a közemberi 
gyarló természet folyománya, s amin felvilágosító-
lag segíteni épen a haladó tudomány feladata. Erről 
a népies csodahitről lehet nagy általánosságban 
mondani a szerzővel, hogy «ma egyjelentésű lett a 

1 L. Kettenmeyer: Wunder und Suggestion. Der Katho-
lik. 1911. 349-50. 1. —Huszár Elemér: A szenttéavatás. 1911 
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babonával s hogy a közéletben már csak ott(?) ta-
lálkozunk vele, ahol ravasz csalóknak sikerül korlá-
tolt és tanulatlan embereket hálóba keríteni». 

Egészen más lapra tartozik s más szempont 
szerint Ítélendő meg az, amit a szerző a vallásalapí-
tókról s tanaiknak, illetőleg isteni küldetésüknek cso-
dák által történt hitelesítéséről mond. Az összes val-
lásalapítók — úgymond — egyúttal csodatevők is 
voltak és — összes mai vallásaink a néptömegek 
alacsony képzettségi foka korában keletkeztek. Fel-
tűnő két állítás a maga általánosításában ! Ez, vala-
mint az eme két állításból vont következtetése legjob-
ban mutatja, hogy nem szakember írta a cikket, sőt 
hogy még nem is fontolgatta azt, amit mond. A val-
lásalapítók történetei ma már föl vannak derítve, 
legalább is annyira, hogy a róluk való ismereteink 
alapján ne egy sorba állítsuk őket, akár mint taní-
tókat, akár mint csodatevőket. A második állítása 
pedig, ha különösen a kereszténységet tartjuk szem 
előtt, egyszerűen történeti valótlanságot tartalmaz; 
mert keletkezési korát, a görög-római világot, az 
alacsony képzettségű néptömegek korának mondani 
nem szabad; de hát ügy kívánta ezt a szisztéma, az 
emberiség kiskorúságáról és nagykorúságáról vallott 
közkeletű vélemény átvitele a profán térről a vallá-
sira s ehhez képest a csoda kezelése a két fejlődési 
fok szerint. 

II. 

A többi vallásalapítóval, valamint azzal, hogy 
csodáik kiállják-e a mai tudomány bírálatát, vagy 
sem, itt foglalkoznunk nem szükséges, a szerző is 
nyomban a kereszténységre tér át. Mi is tehát csak 
Jézusról kívánunk szólani, akinek műve hogy ma-
gasabban áll a többi vallásalapítók műveinél, épen 
napjainkban vallották be a japánok, Konfotse hivei 
és a törökök, Mohammed hívei, kik hogy végre a 
haladás útjára térjenek, az európai keresztény civi-
lizáció formáit vették át. 

Jézus valóban csodákat művelt s így fogadtatta 
el az emberekkel a kereszténységet. De csodáinak 
jelentőségét és szükségét egyáltalán nem érti a szerző, 
amint nem látszik érteni a keresztény vallás tanai-
nak természetét se. Nem egyszerű bölcseleti, em-
beri észből merített tanok azok, melyeket más em-
beri tanok módjára az alacsonyabb fokon álló em-
berekkel külső tekintéllyel, a magasabb fokon állók-
kal belátással lehet elfogadtatni. 

Az Isten belső mivoltáról, az embernek Istenhez 
való viszonyáról s az Istennek az ember körül való 
jóságos terveiről, természetfölötti céljáról s rendel-
tetése eszközeiről szólnak azok, melyeket az emberi 
ész soha magától nem is gyaníthatott volna, hanem 
a «Fiú, kinek akarta, elbeszélte» (Máté 11, 27.). A ke-
reszténység tele van hittitokkal, melyeken emberi 
belátás nem lendíthet, hanem alázatos hittel kell 
azokat elfogadnia. 

Ezért müveit Jézus csodákat, hogy bizonyossá 
legye az embereket isteni küldetéséről s az ész ere-
jét meghaladó tanainak igazságáról s ha a művelődés 
mai fokán jelent volna meg az emberek között, 
most is csak csodákkal győzhetne meg bennünket 
az ész erejét meghaladó tanai igaz voltáról. Semmi 
értelmük nincs tehát a szerző szavainak, hogy e cso-
dáknak a haladó kuliurai fejlődéssel vesziteniök kell 
a meggyőző erőből, aminthogy rosszul értékeli a 
görög-római embert, szóval az első keresztényeket 
is, ha vallási műveltségüket, ha értelmiségüket oly 
kevésre becsüli. 

IIa tehát a szerző az egyházról beszél s felfogá-
sát Jézus csodáiról mérlegeli, illett volna a vatikáni 
zsinat erre vonatkozó határozatait áttanulmányoznia; 
az egyház olt fejtette ki erre vonatkozó felfogását. 
Az emberi kultura szerinte semmit se változtat a 
dogmák értelmén s nem lehetséges, hogy az emberi 
ész természetes erejével valaha is behatolhasson ér-
telmükbe. Külső kritériumok, amilyenek a csodák 
és jövendölések, tehetik csak az egyház szerint hi-
hetővé azt, hogy Isten szólott s ezeket a kritériu-
mokat szerinte az emberi ész biztosan fölismerheti 
s a hamisaktól megkülönböztetni képes. 

Sokan próbálkoztak már azon, hogy Jézus cso-
dáit természetes eseményekre magyarázzák, utoljára 
Strauss és Renan; de nem sikerült nekik. Tagadni 
tagadhatták,de megmagyarázni nem tudták. Ezek a cso-
dák eltörülhetetlenül magukon viselik isteni jellegökel 
s történeti hitelességük és jellegük tekintetében egy-
általán nem zavarhatók össze a későbbi időkben, a 
néphitben, a természet nem ismerése folytán támadt 
mindenféle közéleti téves magyarázatokkal, a babo-
nának bizonyult ú. n. csodás esetekkel. 

Hiába ütközik meg tehát a szerző azon, hogy 
az egyházi körökben a vallásos élettől való elfordu-
lásra magyarázzák Jézus csodáinak mai tagadását ; 
valóban annak minősítendő ez, mert az ilyenek, 
tagadván a csoda lehetőségét és fölismerhetőségét, 
a legfőbb támasztékától akarják megfosztani a keresz-
ténységet, s szó a mi szó, ha nem is mondja kifeje-
zetten, a szerző is közéjök tartozik. 

Tulajdonképen tehát oda redukálódik egész je-
len kérdésünk, vájjon lehetséges-e a csoda? 

III. 

Aki Jézus föllépésénél s a kereszténység elterje-
désénél csupán «elhitt csodákról» beszél, olyanokról, 
melyeknek csak az alacsony fejlettségi fokon álló 
emberek szemében van nagy bizonyító ereje, t. i. 
azok szemében, akikkel a magasabb ethikai követel-
ményeket a természet törvényein látszólag fölül-
emelkedő egyéniség nélkül elfogadtatni sem lehet : 
az olyannal már tisztában vagyunk a tekintetben, 
hogy a csodál, mint történeti tényt, semmikép se 
ismeri el. Annak minden, de minden csodahit ba-
bonahit. 
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Ilyen a «Nachrichten» cikkének szerzője is, ki, 
látva az emberiség történetében a természeti törté-
nések körül előforduló sok ismereti tévedést, nem 
hiszi, hogy van vagy lehetséges legyen igazi csoda 
is; hanem tévedésnek minősít mindent, amit az 
emberiség e téren valaha annak vallott. Cikkének 
első részéből megismerjük ebbeli tagadásának az 
okait is, ugyanazok, melyeket hasonló alkalmakkor 
már százszor olvastunk. «A történelmi kritika nagyító 
üvege alatt — úgymond — az elmúlt századok lát-
szólag legjobban meghitelesitett csodás eseményei 
legendákká törpültek. A természettudomány meg-
mutatta, hogy a csoda technikailag lehetetlen, a 
filozófia meg logikailag semmisítette meg a csodát, 
amennyiben tőle az észlelhető természetnek oksági 
törvény által uralt történései között a létjogosultságot 
megtagadta.» 

Három pörölyt is állít a csoda ellen : a törté-
nelmi kritikát, a természettudományt és a filozó-
fiát oksági törvényével s azt hiszi, hogy ezek miatt 
lehetetlennek kell tartanunk a csodát, annyira, hogy, 
mint hozzáteszi, a csodahit ma már egyjelentésű a 
babonával. Én meg ennek dacára sem tudom el-
hinni azt, hogy a vatikáni zsinat atyái, kik erről az 
anyagról, ép az ellenkező álláspontot foglalván el, 
oly részletes határozatokat hoztak, egytől-egyig olyan 
tudatlanok lettek volna, hogy sejtelmök se lett 
volna a tudomány mai állapotáról s nevezetesen 
azokról az ellenvetésekről, melyeket a «Nachrichten» 
cikkezője előtt abban az időben egy Vogt, egy Strauss 
oly hangosan hirdettek a világnak. Voltak azok között, 
mint ahogy mindig akadnak, nemcsak a szent, hanem 
a profán tudományokban is igen kiváló férfiak, vala-
mint a zsinat anyagát előkészítő legkiválóbb theolo-
gusok között is. Bizonyára minderről volt tudomá-
suk s még sem féltek a tudomány adataitól. Ha tehát 
még mindig vannak, akik a csoda lehetősége ellen 
folyton ismétlik a régi érveket, az csak a fönnforgó 
kérdés körül valami félreértésnek vagy egymás meg 
nem értésének tulajdonítható, mintha másról vagy 
ha ugyanarról, mégis csak más szemmel beszélne a 
szembenálló két ellenfél. Hogy is mondhatná máskép 
az egyik lehetségesnek, fölismerhetőnek a csodát, a 
másik meg lehetetlennek? 

A kérdés beható tanulmányozása s az állás-
pontok közelebbi összehasonlítása csakugyan az utób-
biról győzött meg, nevezetesen arról, mintha a tudó-
sok részén tisztára a belátni nem akarás állná útját 
a kölcsönös megértésnek. Ez a megérteni nem akarás 
pedig a két ellenfél között nem itt, nem ennél a pont-
nál, hanem jóval élőbbről, a világnézetek filozófiai 
konstruálásánál kezdődik, ott, ahol arról van szó : 
van-e természetfölötti rend, vagy pedig a természet 
magára hagyatva, az egykor beléje fektetett erőivel és 
törvényeivel, folytatja útját, mint a deismus tanít ja? 

Annál a kérdésnél kezdődik, vájjon a theismus, 
vagy a deismus, pantheismus, materialismus szerint 

fogjuk-e föl az Isten és a világ egymáshoz való vi-
szonyát ? Ezen fordul meg minden, a többi, nevezetesen 
a csoda lehetőségének a kérdése is, csak egy további 
pont azon a vonalon, melyet az egyes világnézetek 
befutnak. Azért amilyen magától értődő a csoda le-
hetősége a theistának, ép oly lehetetlen a többi világ-
nézetnek, nem azért, mivel a történelmi kritika, vagy 
a természettudomány ezt és azt tanítják ; hanem mivel 
kinek-kinek a világnézete így kívánja a kérdés el-
döntését. Ezért hiába magyarázza a theologus a ter-
mészettudomány vagy a történelmi kritika viszonyát 
a csodához s hiába mutatja ki, hogy abban, amit 
csodának nevezünk, semmi ellenmondás nincs a tu-
domány és a hit tételei között, a «Nachrichten»-féle 
szerző el nem fogadhatja a magyarázatot, mivel 
akkor előbb világnézetét kellene megváltoztatnia, 
amihez tudvalevőleg nemcsak az észnek, hanem a 
tapasztalás szerint a szívnek, az érzelmi világnak is 
nagy szava van. Ez pedig nehezen kapacitálható egy 
világ. 

Igv állván a dolog, nem a szerző meggyőzésére, 
hanem a magunk igazolása céljából, hogy nem ok 
nélkül fogadjuk el a csodát, fogjuk elemezni a szerző 
által három tudomány területéről is fölhozott ellen-
vetéseket, hogy kimutassuk, mikép azok jól szem-
ügyre véve, nem ellenkeznek a csoda lehetőségével. 

Amit utolsó helyen a filozófiából fölhoz, neve-
zetesen a logikai oksági törvényt, hogy t. i. fölfogá-
sunk szerint mindennek, ami a természetben történik 
vagy végbemegy, van alapja, van elegendő s meg-
felelő oka s hogy a természetben ok nélkül semmi 
sem megy végbe, egyáltalán nem ellenvetés a csoda 
lehetősége ellen. Mi sem tartjuk a csodát oly ese-
ménynek, mely megfelelő ok nélkül szűkölködnék; 
van annak is oka és pedig a közveletlenül működő 
Isten. Tehát a többi természeti eseménytől nem 
abban különbözik, mintha nem volna okozat, ha-
sonlókép, mint a többi; abban sem, mintha nem a 
természet körében menne végbe és pedig a szer-
vesben vagy a szervetlen természetben; hanem kü-
lönbözik abban, hogy közvetetlen oka nincs meg a 
természetben működő és a természet ismert tüne-
ményeit eredményező fizikai vagy chémiai erők so-
rában. Ha tehát azt mondta volna a cikkíró, hogy 
«az észlelhető természet oksági törvény által uralt 
történései között» nincs helye egy, a nem kizárólag 
s nem közvetetleniil a fizikai vagy chémiai erők által 
létesített történésnek, ez ellenvetés volna a csoda 
lehetősége ellen, csakhogy persze nem a logikai oksági 
törvény nevében, mely a csodánál is megtartja érvé-
nyességét; hanem valami más: a világnézet nevében 
és pedig annak a világnézetnek a nevében, mely a 
természetből kizárja az Istent. Hogy nem ilyen vilá-
gosan fejezte ki magát, annak a jele, hogy vagy nem 
őszinte, amennyiben a világnézet helyett a világ fü-
lében jobban hangzó tudományt, a filozófiát, tolja 
előtérbe, aminő szemérmesen rejtőzködő eljárással 



22. szám. RELIGIO 741 11 

elég sokszor találkozunk a tudósok között; vagy 
annak a jele, hogy nincs tisztában a csoda fogal-
mával s akkor kár volt ellenvetéseken törnie a fejét. 
Egy szóval az oksági törvény nevében a csoda lét-
jogosultságát tagadni nem lehet; a logika tehát meg 
nem semmisítheti a csodát, mert hiszen a csoda is 
az oksági törvény betartása mellett megy végbe. 

Ami a történelmi kritika nagyító üvegét illeti, a 
belőle vont ellenérv oly nagy általánosságban van 
tartva, hogy igaz volta mellett sem zárja ki a csoda-
tény lehetőségét. Tudvalevőleg még a legtöbb eset-
ben érvényesülő szabály is enged kivételt. Ennélfogva 
a szerző által odadobott állítás is, hogy «az elmúlt 
századok látszólag legjobban meghitelesített csodás 
eseményei is a történelmi kritika nagyító üvege alatt 
legendákká, tehát költészetté törpültek», ugyancsak 
kihívja a kritikát aszerint, hogy miféle csodás ese-
ményekre vonatkoztatja azt. A dolog illusztrálása 
kedvéért csak két ismert könyvre s a köztük fönn-
forgó nagy különbségre utalok. Mindakettő a mult 
idők csodásnak tartott eseményeivel foglalkozik. Az 
egyik Lehmann könyve: Babona és varázslat, a másik 
Renan : Jézus élete. Az első komoly tudományos 
kutatás eredménye; a másik, jóllehet történetnek adja 
ki magát, regény, francia fantáziával megírva. Mind-
kettő a történelmi kritika nevében lép föl s olyannak 
is tekinti őket a világ. S mégis, a kettőt végig olvasva, 
mondhatjuk-e, hogv ami Lehmannak a régi, közéleti 
babonákkal szemben, legalább jó részben, sikerült, 
sikerült Renannak is Jézus csodáival szemben? Én 
ezt a legtisztább meggyőződéssel kénytelen vagyok 
tagadni, sőt azt is tagadom, hogy Renan eljárása az 
volna, amit komoly történeti kritikának nevezünk. 

Az a benyomásom általában, hogy ahány csak 
ilyen művet elolvastam, azokban nem a történelmi, 
hanem a világnézet által befolyásolt kritikát találtam 
alkalmazva, mely előtt természetesen «a legjobban 
meghitelesített adatok» sem állják meg helyöket, oly-
annyira, hogy ha pl. a mi nemzeti történelmünkre 
alkalmaznék az olt használni szokott kétkedő kriti-
kai módszert, multunkból egy pár lap se lelnék meg 
biztos történeti adatokkal. 

Ha tehát csak annyit mondott volna a szerző, 
hogy a komoly történelmi kritika ujabban sok, a 
múltban csodásnak értelmezett eseményt legendává 
szállítóit le, nem lehetne kifogásolni állítását; mert 
ez valóban így történt s előhaladottabb természet-
ismeretünk folytán a néphit tévedéseire nézve így 
is kellett történnie. De amidőn egész általánosan 
«az elmúlt századok legjobban meghitelesített csodás 
eseményeiről» beszél s ez alatt mindent, bizonyára 
elsősorban az evangéliumot érti, ezen állítása ellen 
a történelem nevében, mely pártos nem lehet, til-
takoznunk kell. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy 
egész Harnackig sokan próbálkoztak az evangéliu-
mokból legendákat csinálni, anélkül, hogy ez bár-
melyiknek is sikerült volna s anélkül, hogy, elvetvén 

Jézus csodáit, ne lettek volna kénytelenek a keresz-
ténység eredetét és elterjedését holmi ki nem elégítő, 
olykor pedig a legképtelenebb okokra vezetni vissza. 

Tegyünk tehát különbséget a mult csodásnak tar-
tott eseményei között! Voltak köztük nagy számmal 
olyanok, amelyeket a hiányos természetismeret cso-
dásaknak tüntetett fel az emberekelőt t ; ezek idővel 
a tudomány haladása folytán elvesztették csodás 
jellegüket. Voltak azonban olyanok is, melyek ma is 
valóban csodáknak tekintendők, épúgy, mint egykor 
a maguk idejében. Szól mellettük a történeti hiteles-
ség, csodás jellegüket pedig nyilvánvalóvá teszi az a 
tény, hogy a természettudomány nem talál rájok 
természetes magyarázatot. 

S ezzel áttérhetünk a harmadik ellenérvre, a ter-
mészettudományra, mely a szerző szerint megmutatta, 
hogy a csoda technikailag lehetetlen. Valóban így 
van-e? Technikailag lehetetlen bizonyára nem jelent 
mást, mint hogy a csodát a természet nagy gépe-
zete nem tűri meg. Ezt mi is igaznak valljuk, de csak 
abban az esetben, ha a csodáról és rendeltetésé-
ről teljesen hamis fogalmat alkotunk magunknak. 
A csoda valóban nem tartozik a természet gépezetéhez ; 
nem azért történik, ha történik, hogy talán valami 
megbénult természeti erőt pótoljon, vagy hogy egy 
új erővel gazdagítsa a természetet, vagy hogy esetleg 
valami utóbb észlelt természeti hiányon segítsen. 
Egyik esetről sem lehet szó. A természet jól van be-
rendezve, erőkkel és törvényekkel teljesen el van 
látva, nem szorul semmire, hogy sajátos pályafutását 
és rendeltetését teljesítse. A természettudós nyugod-
tan tanulmányozhatja s bizton támaszkodhatik szá-
mításaiban az egyszer fölismert természeti törvé-
nyekre, semmi új tényező közbelépésétől nem kell 
tartania; az erő és anyag megmaradásának törvénye 
a természetben szent és változhatatlan. Ilyen értelem-
ben a csodát, az isteni közbelépést, a természet nagy 
gépezete valóban nem tűri meg; az egy teljesen 
felesleges beavatkozás volna s egyúttal méltatlan is a 
természet bölcs Alkotójához, ki benne — az írás 
szavai szerint is — mindent «szám, súly és mérték 
szerint» jól rendezett el. 

De hát volt-e valaha theologus, ki ennek az ellen-
kezőjét tanította volna s aki a csodát a természet 
nagy gépezetéhez tartozónak fogta volna föl? Ilyen 
bizonyára nem akadt soha, az egyház tanításában se 
akadunk ilyesmire. Jézus szavaiból : ha nekem nem 
hisztek, cselekedeteinmek higvjetek, kétségtelen, hogy 
a csodának magas erkölcsi, nem pedig fizikai célja 
van; csak akkor történik, ha ezt a természetfölötti 
rend érdeke, nevezetesen az ember üdvössége kívánja, 
ki előtt az Isten vagy a nevében hirdetett tant, vagy 
küldöttjét, kit mesterül, vagy példaképül állit elibénk, 
hitelesíteni akarja oly módon, mely egyrészt minden 
megtévesztést kizár, másrészt az embernek minden 
kétséget kizáró biztosítékot nyújt a tekintetben, hogy 
valóban Isten ujja van itten. Mert csodát, vagyis a 
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természet erejét és működését meghaladó tényt a 
természet körében csak Isten, mint a természet Ura 
művelhet. 

Ehhez képest breviáriumunk jó részben legendás 
adatokat tartalmaz, amelyek mint hitbuzgalmi és 
épületes elbeszélések (II. nocturnum) a szeretet, a 
jámborság, az irgalmasság s más erények szemlél-
tetésére s arra, hogy hasonló erények követésére 
buzdítsanak, nagyon alkalmasak ; de a csodás jelleg 
többnél csak eszményítés, mely korának inkább 
naiv, mint kritikus felfogását tükrözteti vissza. Az 
egyház is nem történeti okmánytárnak szánta, hanem 
imádságos könyvnek írta elő s mint ilyen, céljára 
nagyon alkalmas. Ezt azért említem fel, mert sok 
ember előtt a csodák rendkívüli sokasága gyanússá 
teszi magát a csodát. A csoda, amint magában véve 
rendkívüli tény, úgy rendkívül fontos, erkölcsi, azt 
mondanám: kivételes célt is szolgál s csak akkor 
történik meg, ha az isteni bölcsesség valami erkölcsi, 
fizikáin fölül álló okból jónak látja, nem pedig az 
emberek sokszor hívságos kívánságai szerint. 

A csoda, hogy tovább vázoljuk a természet-
hez való viszonyát, amint nem tartozik a természet 
gépezetéhez, —azért a természetbúvár napi kutatásai 
között nem is találkozik vele s ennélfogva szél-
malom ellen harcolt Renan, midőn nagy hangon 
hirdette: az állandó tapasztalat nevében vissza-
utasítjuk a csodát —; úgy, ha történik, magán a 
gépezeten sem változtat semmit. Ha a theologusok 
háromfélékre osztják a csodákat: a természet tör-
vényei felett, kívül és ellen valókra, ezzel csak az 
eredmény viszonyát akarják jelezni a természet 
rendes történéseihez. A csoda nem rombol le, vagy 
nem függeszt fel semmiféle természeti törvényt ; nem 
semmisít meg természeti erőt, a természetet sem 
akasztja meg rendes folyásában, ellenkezőleg pl. 
Jézus csodáit mai természeti ismereteink szerint 
mérlegelve és tanulmányozva, egyenesen azt mond-
hatjuk, hogy a csoda egyáltalán nem a természet 
ellen, hanem épen a természet működése analógiájára 
történik. Amint t. i. a természetben törvény, hogy 
minden az erők akciója és reakciója folytán történik; 
hogy a felsőbb fizikai erő minden működése az alsóbb 
erő legyőzésén alapszik ; úgy a csodát is akkép képzel-
hetjük el, mint a természetbe lépő, fensőbb (isteni) 
erő működését, mely legyőzvén az alsóbb fizikai erőt, 
létrehozza a szokatlan eredményt. 

Az akció és reakció törvénye szerint épül fel a 
természet négy országa : az ásvány-, a növény-, az állat-
és az embervilág; mindegyik felsőbb az előbbinél s 
magában foglalja az alsóbbat. A táplálékok, melyeket 
beveszünk, mi mássá lesznek bennünk az életerő 
hatása folytán ? Az affinitas legyőzi az összetartó és a 
nehézségi erőt s vegyületeket alkot; a hő legyőzi az 
összetartó eröt s halmazállapotokat változtat és így 
tovább. 

Mi más történhetik pl. egy vakon született gyó-

gyításánál is, mint hogy egy fensőbb (isteni) erő lép 
közbe, mely megindítja az idegek innervatióját s a 
szemlencsének sugárvezető s törő képességét, mellyel 
szemben az életerő képtelennek bizonyult, működésre 
indítja? Amint tehát a természetben az alsóbb erők 
passzív, illetőleg befogadó alanyai a felsőbb erőknek, 
úgy kell, hogy az egész természet potentia obedien-
tialisban legyen Teremtőjével szemben s nyitva 
álljon működésének, lia egy felsőbb s nem termé-
szeti cél kívánja. Natura Deo patet. De abból, hogy 
egy vak ilyen kivételes isteni működés folytán vissza-
nyeri látását, nem következik, hogy valamennyi vak 
kivétetik a természet rendes, romboló hatása alól, vagy 
hogy egy halottnak életretámasztása megszünteti az 
emberi élet rendes határait. 

Jézus csodáinak tanulmányozása annak a fel-
ismerésére is vezet egyúttal, hogy a csoda oly egy-
szerű isteni tény, melynek a természeti történéstől 
való megkülönböztetéséhez sem az egész természet 
s törvényeinek ismerete, sem pedig valami különös 
tudomány nem kívántatik. Egy-egy oly erőről s annak 
fensőbb legyőzéséről van csak szó, melynek műkö-
dését a mindennapi tapasztalatból ismerjük s ismeri 
az egész emberiség. Hogy a sár nem adja vissza 
a látást, hogy egy szó nem képes inaszakadtat talpra-
állítani, tévedhetés nélkül tudja minden ember. Ilye-
nek voltak Jézus csodái. 

Összefoglalva a mondottakat, állíthatjuk, hogy 
nincs a tudománynak oly területe, melynek nevében 
a csodát, helyes felfogása szerint, mint ezt a «Nach-
richten» cikkezője szofisztikus állításaival elhitetni 
akarta, lehetetlennek kellene tartani. 

Lehetséges az s ránk, emberekre nézve, nem is 
a lehetősége okoz nehézséget, hanem a tény meg-
állapítása, hogy az a ténymegállapítás szigorú sza-
bályai szerint történjék. Különben figyelembe kell 
venni, hogy a csodák tekintetében különbség van 
Jézus kora, a kereszténység elterjesztése s a rá követ-
kező századok között. Ami akkor gyakori volt, az 
később kevésszer fordult elő, aminek okát már Nagy 
Szent Gergely abban látta, hogy amint a növényt 
addig szokás öntözni, míg erős gyökeret ver; úgy az 
egyháznak is csak kezdetben volt szüksége Isten eme 
rendkívüli támogatására, később már nagyhatású 
s lelkeket hódító működésével maga is vonzotta az 
embereket. Ma már ritkák a csodák, de lehetőségükről 
kételkedni semmi okunk nincsen. 

Azért a csoda tagadásánál nem is a tudomány 
küzd a hittel, hanem küzdenek a világnézetek egy-
mással s így megérthetjük, hogy a vatikáni zsinat-
nak a ker. világnézethez ragaszkodó atyái, tudván, 
honnan jönnek az ellenvetések, ezek ismerete dacára 
is úgy nyilatkoztak a csodáról, mint ahogy az általok 
hozott kánonokban olvashatjuk. 

A csoda lehetséges és fölismerhető; a csodatett 
tehát ma sem mondható egyjelentésűnek a baboná-
val. A mult se tévedt abban, hogy hitt a csodákban; 
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hanem abban tévedett, hogy sokszor túlhiszékeny 
volt a tények megítélésében, amint ma viszont, miként 
a «Nachrichten» cikkírójánál is láttuk, sokan világ-
nézeti elfogultságuknál fogva nem akarják elismerni 
azt, hogy ahol pelyva van, ott buzaszemnek is kell 
akadnia. Nem hisznek a természetfölötti világrendben. 

Dudek. 

Az első nyitrai koadjutor- püspök kineve-
zése és beiktatása} 

1740—63-ig a nyitrai püspökök díszes sorában 
Eszterházy Imre gróf viselte a püspöki méltóságot. 
Részint a püspöki méltóság gondjai, részint saját 
családi birtokának kezelése, részint a nyitrai íő-
ispánság nagyon megviselték; de leginkább előre-
haladt kora a felelősséggel járó püspöki méltóság-
további üdvös és eredményes vezetésére alkalmat-
lanná tette. 

Az ország akkori prímása, az egri székből 1761. 
május 13-án prímássá kinevezett szalai Barkóczy Fe-
renc gróf, fontos közjogi állása tudatában, nemcsak 
a saját megyéjével törődött, de kiterjesztette egyház-
fejedelmi gondosságát a suffraganeus megyékre és 
úgy tapasztalta, hogy a szomszédos Nyitra-egyház-
megye akkori főpásztora agg koránál fogva megyé-
jét személyesen kormányozni nem képes. Hogy e 
fontos ügyet rendezze, 1762. év elején meglátogatta 
Eszterházy Imre gróf püspököt galánthai kastélyá-
ban, ahol rendszerint tartózkodni szokott és könnyű 
szerrel rábeszélte, hogy öreg korára való tekintettel 
segédpüspököt kérjen. A jó öreg úr azt hitte, hogy 
segédpüspökül rokonát, Révay Antal gróf vágújhelyi 
prépostot, fogja kapni, akit a püspök nagyon kedvelt. 
Rövid tárgyalás után abban állapodtak meg, hogy 
a forma kedvéért Mária Terézia királynőnek hármas 
előterjesztést tesznek, első helyen Révay Anlal gró-
fot, második helyen Szentillonay József esztergomi 
érseki helynököt, harmadik helyen Gusztényi János 
egri éneklő-kanonokot és 11 év óta a királyi tábla 
praelatusát jelölik. 

Mária Terézia 1762. május 13-án, születése nap-
ján, a harmadik helyen jelölt Gusztényi Jánost nevezte 
ki utódlási joggal nyitrai segédpüspökké. Nevét a 
királyi udvarban igen előnyösen ismerték, mivel 
már 1751 óta az országgyűlésen kiváló szónoki ké-
pességének és jogtudásának fényes tanújelét adta 
nem egy izben, kivált pedig a követek között egye-
dül ő volt képes az akkori nagytehetségű királyi 
személynöknek, Fekete György grófnak, méltóképen 
megfelelni és vele vitatkozni. Ez időben közismere-
tes volt az Oltáriszentségről magyar nyelven írt hi-
res munkája, de sokat nyomott a latban a primás 

1 Az adatokat egykorú följegyzésekből merítettem, me-
lyeket 1763-ban Terlanday János nyitrai kanonok és püspöki 
helynök «Acta vicarialia» cimen megörökített. A bőrkötésű 
könyv a nyitrai nagyprépostsági könyvtárban van. 

támogatása is, aki egri püspök korában Gusztényi 
kiváló képességeit (prope divinum talentum) ismerte 
és kényes ügyekben segítséget igénybe vette. 

Eszterházy Imre gróf segédpüspökével szeptem-
ber 14-én Esztergomban találkozott, ahol a jószívű 
püspök, «ultra spem», mint az egykorú forrás 
mondja, «nagylelkűen» átengedte Gusztényinek a 
nyitrai és lakácsi uradalmakat a gazdasági fölszere-
léssel és a marhaállománnyal együtt. Gusztényi jö-
vendő székhelyét, Nyitrát, először szeptember 17-én 
pillantotta meg; rövidesen átvette az uradalmakat 
és ügyei elrendezése után visszatért Egerbe, be akar-
ván várni a pápai kinevező okmányokat, melyek 
csak decemberben érkeztek. 

A püspöki kinevezéseknél szokásos vizsgálat 
július 21-én volt a bécsi nunciaturán, a segédpüspö-
köt Terlanday János nyitrai kanonok és püspöki 
helynök képviselte, aki az egyházmegye viszonyai-
ról, a káptalanról és a püspöki jövedelmekről tett 
tanúságot ; vele volt Török József kancelláriai refe-
rendarius is, aki külön kihallgatáson a püspökségi 
jövedelmeket ismertette. 

Barkóczy Ferenc gróf primás 1763. január 23-án 
Gusztényit Pozsonyban nagy ünnepségek között ser-
giopolisi c. püspökké szentelte. A fölszentelésen se-
gédkeztek vásonkeöi Zichy Ferenc gróf győri és 
Koller Ignác veszprémi püspökök; az ünnepélyes 
aktusnál jelen volt Eszterházy Imre gróf nyitrai 
püspök is, akinek arcán és mozdulatain benső öröm 
sugárzott; kívüle Klimo György pécsi püspök, sok 
világi főúr és számtalan egyházi férfiú volt jelen. 

A primás, hogy kifejezze nagyrabecsülését, mely-
lyel Gusztényi iránt viseltetik, a fölszentelés után 
negyventerítékű választékos ebédet adott, melyen a 
mágnásvilág színe-java és négy nyitrai kanonok is 
vett részt. A fényes ünnepség után Gusztényi püspök 
nyolc napig még Pozsonyban maradt, ezalatt Eszter-
házy gróf püspöktől joghatóságot nyert, hogy nemcsak 
az egyházi ügyekben, de az összes politikai és gazda-
sági ügyekben teljhatalmulag intézkedhessék és pe-
dig nemcsak a püspöki jószágokon, hanem Eszter-
házy családi birtokain is. 

Mária Terézia királynő a segédpüspököt nem-
csak a nyitrai egyházmegye, hanem a politikai 
megye élére is állította a főispáni méltóság admi-
nisztrátora címmel; a beigtatási ünnepség ápril 12-ére 
volt kitűzve, mert úgy történt az intézkedés, hogy 
Eszterházy Imre gróf halála után minden más szer-
tartás mellőzésével Gusztényi lesz a főispán is. 

A főispáni beiktatáson az öreg Eszterházy püspök 
volt a királyi megbizolt, akit a beiktatás előtti napon 
mocsonoki kastélyában egy előkelő küldöttség hivott 
meg, melynek tagjai voltak: Terlanday János kano-
nok, püspöki helynök vezetése mellett Berényi Fe-
renc gróf, Bossányi Imre nyug. alispán, ifj. Bossányi 
Ignác, Schelmeczy Ferenc jegyző. A mocsonoki, 
Üreghi, csápon és nyitrai polgárok által jókarba 
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helyezett utakon rengeteg sok nemes jelent meg ez 
alkalommal lovaikon, a szolgabirák vezetése mellett, 
az előkelőbbek elég nagy számú hatosfogaton vonul-
tak Nyitrára. Hosszú kocsisor várt a csermányi sző-
lők fölött, ahol Besznák Miklós éneklő-kanonok 
magyar nyelven üdvözölte az egy fogaton érkező fő-
pásztorokat. 

A beiktatás fényes volt, a 75 éves aggastyán ma-
gyar nyelven üdvözölte utódját, aki az egykorú for-
rás szerint ékes nyelvezettel ugyancsak magyarul 
válaszolt és az összesek várakozásának megfelelt. 

A vármegye nevében Terlanday János nyitrai 
kanonok klasszikus latinsággal köszöntötte az új 
tőispán-púspököt. A közgyűlés másodnapján elintéz-
ték a napirend egyik fontos pontját, a személyi vál-
tozásokat. 

Ezekután az agg főpásztor barátjai körében szó-
rakozott, hosszabb utazásokat is tett, a segédpüspök 
pedig serényen intézte az egyházmegyei és a gazda-
sági ügyeket, közben Csesznekre rándult ki, hogy a 
vitás birtokügyet rendezze; visszafelé megállapodott 
Egerben, ahol lemondott az éneklő-kanonoki és fő-
esperesi méltóságáról, de megtartotta kanoniáját, 
amíg a püspöki javak teljes birtokába nem jut. 

Ezen időbe esik az esztergomi káptalan viszálya 
Barkóczy prímással, aki a kánonok értelmében kö-
vetelte, hogy a káptalan a papi zsolozsma minden 
részletét közösen a templomban végezze. A viszály 
vége ismeretes; az apostoli király döntött1 és köte-
lezte úgy az esztergomi, mint a többi káptalanokat, 
hogy «in choro» végezzék az officiumot és ezen ér-
telemben a prímás Gusztényinek is í r t : «hathatósan 
buzdítom, figyelmeztetem és kérem, főpásztori tekin-
télyével a nyitrai székesegyház méltóságai és kano-
nokjainak kötelességévé tegye, hogy ezen igazságos 
és állásukkal velejáró kötelmeik gyakorlatát, amint 
lehetséges, használatba vegyék». A nyitrai káptalan 
a püspök rendeletébe egy kis ellenállás után belenyu-
godott. (1763. nov. 6-án.) 

Ezalatt a nyitrai agg főpásztor ősei fényes kas-
télyában, Galánthán, töltötte élete hátralevő napjait. 
Élénk öreg úr volt, remélték, hogy sokáig fog élni, 
mert jó tüdeje, gyomra, egészséges lábai voltak. 
Egyedül a hallása mondta fel a szolgálatot, úgy hogy 
a halkabban beszélőket nem hallotta és az emlékező-
tehetsége is tetemesen megfogyatkozott. 

Szent Imre napján a legelőkelőbb társaságban 
töltötte nevenapját, vidám volt, vendégeit is jókedvre 
hangolta. Az ünnepség kél napig tartott. November 
7-én a segédpüspök fölkereste őt galánthai kastélyá-
ban, hogy alkalmas pillanatban üdvös intelmekkel 
ellássa és kivált hogy figyelmeztesse, hogy lelkéről 
és adományai között székesegyházáról is emlékezzék 
meg. Eszterházy püspök ugyanis, aki előbb inkább 
fukar volt, utóbb mindenét elosztogatta — rokonai-

A jozefinísztikus idők szele, Szerk. 

nak, akik iránt olyan bőkezű volt, hogy ha még pár 
évet él, alig maradt volna annyi földje, ahová elte-
methették volna, mint az egykorú följegyzés mondja. 

A segédpüspök figyelmeztetésére a jó öreg min-
dent megígért, de azért november 8-án Pállfy Budolf 
grófhoz Vörösvárra ment szórakozni — utoljára. Ott 
ugyanis betegeskedni kezdett, majd a helyzet súlyos-
bodásával visszatért, de halálára még senki sem 
gondolt. Azért a Lakácson időző segédpüspököt csak 
17-én értesítették, bogy az öreg püspök beteg. 
A koadjutor november 18-án kora reggel Mocso-
nokon keresztül sietett Galánthára, ahol a püspököt 
már halva találta. Mikor már haldoklott, akkor 
készítette és aláíratta vele végrendeletét Berényi 
báró. 

Épen abban az időben utazott Barkóczy prímás 
Esztergomból Pozsonyba és Vágszerdahelyen állo-
mást tartott. Ide vitte el neki a gyászhírt Gusztényi. 
A prímás önként vállalkozott arra, hogy Nyitrán 
december 29-én végzi el a temetést, hogy ezzel a 
magyar püspöki kar nestorának a végtisztességet 
megadja. Ezalatt a holttetemet pozsonyi chirurgusok 
bebalzsamozták, belső testrészeit családi sírjába he-
lyezték el. A bebalzsamozott holttelemet éjjel vitték 
át csendben Nyitrára és az alsóvárosi Szent-Mihály 
kápolnában fölravatalozták. Időközben az egyház-
megyei papságot is értesítették, hogy minden esperesi 
kerület képviseltesse magát részint a december 31-iki 
temetésen, részint a január 1-jei inthronisatión. 

December 29-én reggel a vár mozsárágyúi jelez-
ték a gyászünnepély kezdetét, melyre a prímás is 
megérkezett. Gusztényi az akkori Uzsovits-féle ven-
déglő előtt várta magas vendégét, ki Klimo György 
pécsi és Bévay Antal gróf milevitani felszentelt 
püspök társaságában jött. Nyílra város tanácsa a 
török kapunál, a piaristák előtt P. Kőszeghy Sza-
niszló rektor üdvözölte a prímást. A vár felé vezető 
uton vármegyei had volt felállítva tisztelgésre, a vár-
ban pedig a káptalan számos nemes kíséretében 
üdvözölte az ország első főpapját. 

Megtétettek az utolsó intézkedések a temetésre. 
A remekül feldíszített katafalk a székesegyház felső 
hajójában volt felállítva s majdnem a templom bol-
tozatáig ért, rajta számtalan gyertya és klasszikus 
feliratok ; a szentély, oltár, a püspöki trónus, a stal-
lumok könnyű fekete posztóval voltak bevonva, úgy 
hogy semmi sem hiányzott a gyászpompához. A prí-
más kíséretén kívül a temetésen megjelentek Okoli-
csányi, Szentiványi, Kemény gróf esztergomi kano-
nokok, Bichvaldszky házi praelátus, Faba Simon 
oldalkanonok, két pozsonyi kanonok és Majthényi 
báró bajmóci prépost. Az egyházmegyéből vagy hu-
szonöt plébános a szomszédos esztergomiakkal együtt, 
sőt még a Nagyszombatban tanuló nyitra-egyház-
megyei papnövendékeket is Nyitrára rendelték, ezek-
hez más megyebeli, az énekben gyakorlott növendék-
papok csatlakoztak, akik ezen alkalomra tisztességes 
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honoráriummal felfogadott, Bolognából származó, pap-
énektanárukkal jöttek. 

Délután nagy emberáradat tolongott a vár felé; 
három órakor a Cappa majorba öltözött prímást le-
kisérték a templomba, a püspökök az első padsorokat 
foglalták el, mögöttük a káptalanok tagjai, a papság 
pedig az egész szentélyt betöltötte. A halotti zso-
lozsmát énekelve végezték el, a holttetem ezalatt 
még a Szent-Mihály-kápolnában volt kiterítve. A zso-
lozsma végeztével a vendégek szállásaikra mentek, 
a várban a prímás kíséretén kívül csak a pécsi 
püspök lakott. Naponta három asztalnál étkeztek a 
várban : a nagy teremben, a kis teremben és föld-
szinten, a többi vendégek a kanonoki házakban. 

A temetésnek a Szent-Mihály-kápolnából kellett 
volna kiindulni, de az alsóvárosban, kivált a kis 
Nyitra hídja mellett oly feneketlen sár volt, hogy a 
kellemetlenségek elkerülése végett a prímás késő 
este meghagyta Terlanday János kanonoknak, hog3r 

a holttetemet éjjel a felsővárosban lakó ferencrendiek 
templomába vigyék át. 

December 30-án reggel 8 órakor Klimó György 
pécsi püspök fényes segédletlel a holttetemért ment, 
az utcák deszkákkal voltak borítva, hogy a drága 
egyházi ruha be ne sározódjék. A nép között fáklyá-
kat, nagy gyertyákat és a megboldogult címereit 
osztogatták, ezek nagyszámú gyászkisérete mellett 
a holttetemet elhelyezték a diszes katafalkra, amely 
mellett P. Tapolcsányi Gergely piarista rendfőnök 
magyar nyelven tartotta a gyászbeszédet, utána az 
ünnepélyes gyászmisét a hercegprímás végezte. 
A «Libera me»-t nem a kórus zenészei, hanem a 
szentélyben levő, válogatott papi kar énekelte. A szo-
kásos abszoluciók végeztével a gyászünnepély véget ért. 

December 31-én a misét a pécsi püspök végezte, 
mely után P. Lihán Paulin, kegyesrendi theologiai 
tanár, latin nyelvű beszédet mondott, amely a magyar 
beszéddel és az alkalmi versekkel együtt nyomtatás-
ban is megjelent (az egyházmegyei könyvtárban 
60—X. alatt megvan). A beszéd után az abszoluciók 
következtek, majd Révay Antal gróf ünnepélyes 
Gloriosum-miséje, mely után a székesegyházi szentély 
alatti sírba helyezték Eszterházy Imre gróf püspököt. 

Mivel Gusztényi János utódlási joggal volt ki-
nevezve nyitrai püspökké, az előd temetése után a 
jogutód ünnepélyes beiktatása következett. 1704. január 
1-én nyolc óra után körmenet indult a barátok temp-
lomába, hogy az új püspököt székesegyházába kisérje. 
A deszkákkal borított uton baldachin alatt vonult 
az új püspök a székesegyházba, rövid ima után 
helyet foglalt püspöki trónusán. Besznák János káp-
talani jegyző felolvasta a pápai kinevező bullákat, 
ezután a káptalan, a szerzetesrendi főnökök és a 
polgárok választottai kézcsókkal tisztelegtek. Az új 
főpásztort Ribinyi Mihály olvasó-kanonok formás 
beszéddel üdvözölte, mire a püspök eszmékben 
gazdag buzdító szavakat intézett a káptalanhoz, 

papságához és kiválóan lelkes szavai a növendék-
papokhoz voltak intézve, midőn többi között azt 
mondta: «Fiacskáim,jegyesemnek reménye és szeme-
fénye, hozzátok fordulok». . . 

A remek beszéd után az új főpásztor ünnepélyes 
misét mondott, melyen számos előkelőség vett részt. 
Ezzel a beigtatás véget ért. A prímás január 2-án 
elutazott Nyitráról, e napon fogadta a püspök papsá-
gát, elhalmozta szeretete jeleivel és a magyarul 
értőknek odaajándékozta a még Egerben megírt 
könyvét az Oltáriszentségről. 

A következő napokon a hagyaték elintézéséről 
gondoskodtak, melynek végeztével szive egész melegé-
vel hozzáfogott az egyházmegye kormányzásához, 
melyet bölcsen, erélyesen, de szeretetteljesen 1777-ig 
igazgatott. Cserengey István dr. 

Jl kedély szerepe az ember erkölcsi életében. <v > 
Minthogy pedig a kedély az erkölcsi világnak 

hordozója, kell, hogy a moraltheologia és aszketika a 
cselekedetek értékének és beszámithatóságának meg-
ítélésénél tekintetbe vegyék, hogy azok nem tisztán 
szellemeknek, hanem embereknek cselekedetei. Tehát 
nem tisztán a szabadakarat tényei, hanem egy szel-
lemi-testi s épen ezért az anyag változandóságának 
és egyéb tökéletlenségeinek sokszorosan aláveteti 
princípium megnyilvánulásai. A genialis Ballerini a 
Gury-féle Compendium. Theol. Moral.-ban1 nagy éles-
elméjűséggel és szakismerettel cáfolja azt a sok újabb 
theologustól védett elvet, hogy a «visszaeső szokásos 
bűnösök nem oldozhatok föl, ha csak érzületválto-
zásukat rendkívüli jelek által el nem árulják». Az 
ethikai élet pszichológiai oeconomiájának ismerete 
meggyőz bennünk arról, hogy ez a maga általános-
ságában jogosulatlan rigorista elv. 

Hátha beteg a bűnös kedélye s innét a vissza-
esés? Hátha talán hisztérikus, neuraszthenikus az 
illető? Napjainkban köznapi ez a baj. Az egész világ 
ideges. Kivált a szellemi munka világa. Ez esetben 
az erkölcsi beszámíthatóság nagyon is a minimumra 
redukálódik nála, vagy épenséggel semmivé lesz. 
Hiszen azért lelkibeteg az illető, mert testileg is 
beteg. Mert az idegei összeroncsolódtak, a kedélye 
is szerencsétlen irányban fejlődött, tönkrement. IIa 
még oly nagy jóakarat volna is benne, nem érvé-
nyesítheti. Mert csak mint félember léphet föl. 
A másik fél, a testi- vagy mondjuk az idegember nem 
fejthet ki semmi erőt, nem léphet segítőleg társa, az 
akarat oldala mellé. Hiszen tehetetlen, beteg. A beteg-
től pedig kívánhatunk-e puszta passzivitásnál egye-
bet? Az idegeit gyógyítsuk, a neuraszthéniáját szün-
tessük meg előbb. Azután bíráskodjunk fölötte, ha 
már idegei rendbe jöttek. Buzdítani, bátorítani kell 
a szegénynek akaratát. El kell vele hitetni, hogy ő 

1 Tom. 2. ill. 636—7, eil 3. p. 604—17. 
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«ad altiora natus est». De fokozni kell testi erőit 
is. Mens sana in corpore sano ; ez legyen a vezérlő 
elv az erkölcsi beszámításnál is. 

De még ha egészséges is a test s ennek folytán 
a kedély, az ethikai élet ezen hordozójának a testi 
organizmussal való szorosabb függőviszonya folytán 
a testi organizmust módosító befolyások nagyban 
módosítják az ember erkölcsi cselekvőképességét is. 
Még pedig többnyire hátrányosan. Mert a kedély 
alsóbbrendű eleme egyszersmind a tisztán érzéki 
vágyódásnak is hordozója. S épen ezért föltámadhat 
az erkölcsi cselekvés törvényei ellen. Az érzéki meg-
ismerés ugyanis, melyet legközvetlenebbül követ, 
semmit sem fog föl az ethikai cselekvés törvényei-
ből, hanem elsősorban a testi élet föntartását, ki-
képzését és továbbplántálását célozza. A magasabb 
akaratnak sokszor először az ő hűtlen szövetségesé-
vel kell megküzdenie és lázadását elnyomnia. S így 
az ethikai élet principiuma az ő teljes energiájának 
kifejtésében akadályra talál épen ott, ahonnan leg-
jobban várhatná a segítséget. 

Különösen hátráltató befolyást gyakorol az aka-
rat szabad elhatározására «a kedélymozgalom szoro-
sabb értelemben véve», vagyis az érzés (Gefühl), a 
kedélynek mozgalma, amennyiben a kedély termé-
szetes erő, ideginger. 

Miért oly veszedelmesek az érzések ? 
Aristoteles szerint: «Ami a szemre a színek, az 

az érzéki fölfogó képesség által előidézett képzetek 
a magasabb megismerő tehetségre nézve».1 Eszerint 
«az értelmi szemlélet világossága és élénksége a 
megfelelő érzéki fölfogás tökéletességével egyenes 
arányban áll. Azonfelül az értelmi megismerés be-
folyását a kedélyre, annak alsóbb elemeit illetőleg, 
az ész nem egyenesen gyakorolja, hanem egyrészt 
a képzelet és érzéki Ítélkező erő közvetítésével. 
A kedélyt végre, az ő egyéni sajátságát, az ő habi-
lualis és actualis képességét ezen vagy azon irány-
ban való működésre több különböző tényező hatá-
rozza meg. Minthogy mindezen mozzanatok többé-
kevésbbé, nagyrészben egészen, az ész és akarat be-
folyása alól kivonják magukat, világos, hogy nem 
kevésbbé, mint az alsóbb vágyóképességben, úgy a 
kedélyben is az értelmes megfontolástól függetlenül 
és azt megelőzve, nagyon könnyen mozgalmasságok 
(Gefühle) keletkezhetnek, melyek az erkölcsi törek-
vés zsinórmértékével akár természetét, akár intenzi-
tásának fokát illetőleg, nem állanak összhangban».2 

Legfőbb jónak, a szabad választás legmegfelelőbb 
tárgyának legkönnyebben azt fogja kimagyarázni a 
kedélynek egyik alapelemét kitevő érzéki vágyóké-
pesség, ami előtte pillanatnyilag, mint természetünk-
nek nagyobb fokban hízelgő tűnik föl, ami ezzel 

1 Phantasmata se habent ad animam intellectivam, sicut 
colores ad visum. Thom. S. 1. p. qu. 85. a. 1. 

2 Jungmann i. m. 157. 

szemben a megfelelőség nagyobb fokát bírni látszik. 
A megfelelőség azonban nem absolut, hanem relativ. 
Nagyban függ magától a vágyóképesség természeté-
től. A beteg nem vesz be bizonyos ételeket, melyek 
egészséges korában igen kedvesek voltak előtte. 
«A dolgok értékét mindig magunk szerint Ítéljük 
meg». (Aristoteles.) Ha tehát természetünk mivolta 
változik, a dolgok jóságáról való ítéletünk is meg-
változik. 

Míg a kedélyt bizonyos érzéki tárgy fogva tartja, 
az ész is azt magasabb fokban tartja kívánatosnak, 
mint amennyire valóban az. Nagyobb fokú jóságot 
fog benne találni, mintha nyugodt és hideg szemmel 
vette volna szemügyre. «Amantium caeca iudicia 
sunt».1 Mert a szeretet áthasonulás a szeretet tárgyához. 

Már a szentírás is arról panaszkodik, hogy «a 
hazudság szemfényvesztése meghomályositja a jókat 
és a kívánság állhatatlansága elfordítja a gonoszság 
nélküli elmét».2 

Azaz a pillanatnyilag jelentkező jót mindig az 
érdek és érzelmek nagyító üvegjén keresztül látja 
az ember. S ezért rosszul választ. Helytelenül cse-
lekszik. Sokan vannak Leibnitz szerint, akik olya-
nok, mint a gyermekek. A jelenvaló élvezetet min-
dig a legnagyobbnak tartják és a jelen fájdalmat 
mindig a legelviselhetetlenebbnek hiszik. Hasonlíta-
nak azon oktondi ünnepi szónokokhoz, akik előtt a 
közmondás szerint mindig a napi szent a legnagyobb 
a menny összes szentei között.3 

Mi következik ebből az erkölcsi beszámíthatóság 
szempontjából ? Az, hogy a betegesen túltengő kedélyi 
élet behatása alatt véghezvitt cselekedetek nem tel-
jesen beszámíthatók. Nincs bennük tökéletes érdem 
vagy érdemtelenség. Egyedül a kedély nyugalmával 
szabadságával véghezvitt cselekedetek érdemesek igazi 
jutalomra vag}' méltók igazi büntetésre. 

Előbb hadd csillapodjék le a felzaklatott kedély, 
mielőtt valaki cselekvéshez fogna. Mert pl. a harag a 
legrosszabb tanácsadó, a szabadság korlátozója. 

Görgey Pál szepesi alispánról írja Mikszáth, hogy 
hirtelen felfortyanó természetű volt. «Ilyenkor szinte 
rabiatus, de ha kihűl, rendesen magába száll és 
megbánja, amit tett, némelykor jóvá is teszi. 

Annyira ismerte magát e tekintetben, hogy a 
kaloda, deres, kurtavas és egyéb közigazgatási esz-
közöket egy kamrában tartotta bezárva s a kulcsot 
minden használat után föl kellett vinni egy-egy 
ostoros gyereknek az udvaron levő jegenyék vala-
melyik magas ágára s egy madzaggal oda kötni ; 
mikor aztán kellett, az alispán úr kihozta a puská-
ját s addig lövöldözött rá, míg a kulcs lepottyant. 
Ez némi szórakozást okozott neki s minthogy néha 
egy óráig is eltartott, míg eltalálta, mert mérgében 

1 Theophrast. ap. Hier, in Osee 1. 3. 
2 Bölcs. 4. 10. 
3 Leibnitz : Nouv. essais sur l'entendement hum. 1. 2. 

ch, 21. §. 64. 
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reszketett a keze, rendesen csak akkor találta el, 
mikor nyugodtabb lett s ennélfogva nyugodtabban, 
hidegebben nézte a büntetni szándékolt delinquens 
esetét is, magát a hóbortos Ítéletektől a legtöbb eset-
ben megkímélvén».1 

Valerius Maximus irja Archytusról, hogy mialatt 
Metapontumban tanulta a pythagoreusi bölcseletet 
s hanyag jószágkormányzója tönkre juttatta, csak 
annyit irt neki : Sumpsissem a te supplicium, nisi tibi 
iratus essem. Maluit enim impunitum dimittere, 
quam propter iram gravius iusto punire.2 

Csupán mint kuriózumot hozom fel, hogy a túl-
tengő kedélyi élet szabályozásának egyik természetes 
eszközeid ajánlja egy más író a dohányzást. 

«Nemcsak az időt és a szúnyogot kergeti el a 
pipafüst. 

Zsémbel a feleséged? Gyújts rál Vedd elő a 
pipádat, vedd elő a zacskót, vedd elő a pipaszur-
kálót, az acélt, a taplót, a tűzkövet; nézd meg jól 
valamennyit. Készülj el lassan s lia elkészültél : 
szippancs nagyokat. Ha látja az asszony, hogy csak 
a pipádra ügyelsz s nem az ő nyelvére : elhallgat és 
ott hagy. 

Patvarkodik anyósod? Gyújts rál Fujj akkora 
füstöt, hogy anyósodat ne láthassad. Akkor ő se láthat 
téged. Ha pedig nem láthat: nem is patvarkodik. 
A szemeivel épen nein tudja véredet ontani. 

Megsértett valaki s pisztoly után, fokos után 
kapkodsz, hogy agyon üsd a sértegetőt? Gyújts rá ! 
Azonnal belátod, hogy haragudni nem egészséges, 
veszekedni nem üdvösséges s azt is beláthatod azon-
nal, hogy rágalmazó rossz embered arra se méltó, 
hogy miatta a pipád egyszer kialudjék». 

«Pipázó ember könnyedén meg nem haragszik.»3 

Szippant egyet-kettőt, mielőtt kitörne. S amíg egyet-
kettőt szippant, azalatt egy darab haragja elenyészik, 
egy darab esze megjön. Kettős a nyeresége».4 

Úgy tűnik ugyan fel nekünk, hogy ezen eszköz-
zel felettébb élni annyi volna, mint Belzebub segít-
ségével kiűzni akarni az ördögöt az emberből. Mert 
a mértékletlen dohányzás megint csak szenvedélyes-
ségre vezet. 

Ámde annyi bizonyos, hogy akár ezen, akár 
más természetes és természetfeletti észközökkel a 
betegesen túltengő kedélyi életet szabályozni kell. 
Az észnek folyton őrt kell állania a szenvedélyek 
csikói felett s találékony bölcseségével kormányozni 
ficánkoló járásukat. Mert különben a túlságosra hiz-
lalt szenvedélyek csikói beledöntik az embert az 
árokba. Beleviszik a veszedelembe: a teljes testi és 
lelki csőd veszedelmébe. 

Ezekből kitűnik a kedély fontos szerepe az ember 
erkölcsi életében. Tóth Kálmán dr. 

1 Mikszáth, A feketeváros I. 9. 
2 (L. 4. c. 1. «Externa» 1. 
3 Eötvös K., Utazás a Balaton körül II. 190-91. 
4 U. o. 192. 

1 halottégetés. (iv.> 

6. Sorba foglalkoztam azokkal az érvekkel, ame-
lyek a történelmi jogosultság, a kegyelet, ethika, 
eszthetika, közegészség, nemzetgazdaság, haladás, kul-
tura stb. szent nevében a halottégetés propagálása 
és hivek szerzése céljából felhozattak és felhozatnak. 
Azt hiszem sikerült egyrészt ezen érvek tarthatatlan-
ságát kimutatnom; másrészt pedig bebizonyítanom, 
hogy mindazok, akik a földbe való temetkezés mel-
lett állhatatosan kitartanak és egy reklámszerüleg 
felkínált, de a józan ész és a tudomány elveivel 
ellenkező, szükségtelen és erőszakolt temetkezési 
módért nem lelkesülnek, a maradiság, az elfogultság 
és a klerikalizmus vádjait nyugodt lélekkel visel-
hetik. 

A földbe való eltemetés mellett megnyilatkozó 
konzervativizmus nem szorul védelemre; ellenben 
csodálni lehet a halottégetés híveinek a szerénységét, 
hogy annak dacára, hogy érveik igazságáról és a 
halottégetésből az emberiségre származó rendkívüli 
nagy haszonról meg vannak győződve, nem követelik 
kötelező behozatalát, hanem a fakultativ égetéssel 
is beérik. 

Ennek magyarázatát a halottégetési eszme új-
kori felvetésének történetében találjuk. 

A tetemek elégetésének az eszméje nem azon 
érvek befolyása alatt született, amelyeket az égetés 
hívei a legújabb időben hangoztatnak; nem is olyan 
emberek vetették azt felszinre és kezdték kolportálni, 
akik tetemük elégetése után vágyakoztak, hanem 
ettől egészen távol eső viszonyok és tények. 

Az elégetés eszméjét a francia forradalom ve-
tette felszinre, elég érthető okok alapján. A francia 
nép a szolgaság láncait széttörve, egyszerre birtokosa 
lett a szabadságnak, egyenlőségnek és testvériségnek, 
a maga teljes valóságában és fegyelmezetlenségében. 

Első mámorában lándzsát tört mindaz ellen, ami 
hite szerint úgy lelki, mint testi szabadságát addig 
békóban tartotta, ezen akart bosszút állani. Kimon-
dotta, hogy nincs Isten, nekitámadt a vallásnak és 
a papságnak, csúffá tette az egyház szertartásait és 
szokásait. Még az időszámításban is a «hét» helyett 
a tizedesrendszert hozta be, nehogy ez az időegység 
vasárnappal kezdődjék; hogyne kelt volna ki tehát 
mindama szertartások és szokások ellen, amelyek a 
vallással és a papsággal összefüggenek! így került a 
sor a földbe való temetés módszerére is, így vető-
dött fel az elégetés eszméje is. A kedélyek csillapul-
tával, amikor a nép kijózanodni kezdett, belátta téve-
dését és ismét csak visszatért a földbe való temetke-
zéshez, amit Napoleon teljesen érvényre emelt. 

A francia forradalom után a materializmus kori-
feusai kapták fel ismét az égetési eszmét, nem 
nyíltan, csak feplezve ; nem azért, mintha komolyan 
kívánták volna tetemeik elégetését, avagy mert 
ebben a közjóra valami nagy hasznot véltek felismerni ; 
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hanem, mert a vallással és a papsággal szoros össze-
függésben levő temetői eltemetés helyébe valami 
más temetkezési módot akartak behozni. Elfogult-
ságukban nem gondolták meg, hogy a földbe való 
temetés egyszerűen a természet útmutatásának a 
követése s nem papok találmánya. Ok csak azt 
nézték, hogy a temetők az egyházzal és a vallással 
nagyon össze vannak nőve, hogy ott sok a kereszt 
s más egyéb, ami a túlvilágra emlékeztet, s készek 
voltak a tervvel, hogy tehát neki kell menni ennek 
az eltemetési módnak s mást kell helyette kitalálni, 
így kapták fel a halottégetést, ahelyett, hogy azt 
mondták volna : «nekünk pedig a temetéshez sem 
egyház, sem pap nem kell». 

Nem tették, mert hát az ilyen eljáráshoz a tudat-
lanságnak bizonyos foka szükséges. Ilyen elhatáro-
zásra csak a logikailag gondolkodni nem tudó em-
ber képes, akit fanatizálni lehet, aki gondolkodás 
nélkül elhiszi azt is, hogy nincs Isten, nincs túlvilág, 
főkép ha ezt valahol olvassa, avagy olyan embertől 
hallja, akit ő tanultnak, tudósnak vél. Az ilyen em-
ber halálos ágyán is követeli, hogy koporsójánál pap 
ne álljon, amint ezt a «Népszavá»-ban ismételten 
olvashatjuk. 

Ellenben a tanult ember, ha tán kételkedik is 
olykor a jólét napjaiban és hangoztatja is, hogy ő 
nem hisz semmiben, hogy a halállal mindennek 
vége van : mikor dűlőre kerül a dolog, főkép mikor 
a válás pillanata közeleg, elhagyja látszólagos bátor-
sága, kezd nem bizni tudásában, meggondolja magát 
s nem taszítja el magától egyháza papját és szertar-
tásait. — Hátha mégis! 

Innen van az, hogy dacára annak, hogy Magyar-
országon már a íeíekezetnélküliség is divatos, nem 
igen halljuk, hogy a műveltebbek közül valakit a 
kerepesi temető akár keresztény, akár izralita hulla-
házából egyházi szertartások mellőzésével helyezné-
nek örök nyugalomra. 

Amint már jeleztem, a mult század második 
felében a halottégetést a szabadkőműves-páholyok-
ban karolták föl, a páholyok vezették a világba s 
terjesztőinek legnagyobb része most is a soraikból 
kerül ki. Hangoztatták az elégettetés mindennemű 
előnyeit, nagyon jól tudván azt, hogy ezzel első-
sorban a papság orra alá törnek borsot. Feltevésük-
ben nem is csalatkoztak, mert tényleg a papság volt 
az, aki az égetés ellen fölzúdult és tiltakozó szavát 
fölemelte. 

Kár volt tiltakozni, kötéllel senkit sem lehet és 
szabad valláshoz és annak szertartásaihoz kötni. Ha 
a papság mindjárt kezdetben a nembánomság állás-
pontjára helyezkedik és azt mondja : aki el akarja 
tetemét égettetni, égesse el, előttünk közömbös — 
senki sem törődött volna az égetés eszméjével. Nagy 
szerepe volt itt a dacnak. Csak azért is! Mert nagyon 
sok lelkes égetési hivő volt és van, aki, mikor égetés-
ről beszél, azt nem a maga holt tetemére érti s igaz 

lehet az az állítás, hogy az elégetés egyik főapostola 
halálos ágyán összetett kézzel könyörgött hozzá-
tartozóinak, hogy csak ne égettessék el holttetemét.. 

Minden mozgalomnak, ha azt jól vezetik, lehet 
hívőket szerezni s kétségtelen dolog, hogy az elégetés-
nek is most már igen számos hivője van, amit az 
is bizonyít, hogy külföldön évenkint több ezer ember 
égetteti el holttetemét. 

Jellegzetes azonban, hogy a halottégetés ős-
hazájában, Olasz- és Franciaországban, ahol már 
nem igen törődnek azzal, ki hogy temetkezik, az 
égetések száma évek óta stagnál, míg ellenben 
Németországban, ahol az újdonság jellegével bír, 
kezd terjedni. De itt is, a lelkes mozgalomnak dacára, 
az eredmények nem valami fényesek s ott, ahol a 
krematóriumok több év óta állanak fenn, az évi el-
égetettek száma nem emelkedik, egyes helyeken fogy. 

Részemről a haloltégetésnek sem általánosság-
ban, sem pedig saját holttetememet illetőleg sem 
híve, sem barátja nem vagyok, mert azt tartom, 
amit boldogult Kovács professzor mondott nekünk, 
hallgatóinak, amikor a hólyagkő műtétekről volt szó. 

O a sectio alta hólyagműtétnek volt a híve, azt 
végezte; de hozzátette, hogy a modern, állítólag 
könnyebb műtétet nem azért nem végzi, mintha nem 
volna híve a helyes újításoknak, de miért operáljon 
ő modernül, mikor a régi metódussal jobb ered-
ményeket ér el, mint azok, akik az újfajta műtétet 
végzik és dicsérik. 

Különben legyenek meggyőződve a halottégetés 
apostolai és hívei, mihelyt ők tényleg bebizonyítják, 
hogy a halottégetés nem szabadkőműves mozgoló-
dásból, hanem a közegészség, nemzetgazdaság s nem 
tudom még mi fontos szempontból szükséges és kí-
vánatos, a katholikus egyház lesz az első, mely ezen 
szükség előtt meghajlik. 

Ámbár a halottégetés mellett felhozott érveket 
el nem fogadom, tekintettel azonban arra, hogy 
Európában évenkint pár ezer ember égetteti el tete-
mét s a jelekből következtetve, hazánkban is akad 
évenkint egy-kétszáz ember, aki holttestét el fogja 
égettetni : ezen egy szempontból, de igazán csak ezen 
egy szempontból megengedhetőségét lehetségesnek 
tartom. Természetesen nem közpénzen. 

Az egyéni akarat efféle megnyilvánulásával 
szemben elzárkózni nem tehet, de csak fakultatív 
formában, azonban a fakultatív halottégetés ellen is 
az igazságszolgáltatás szempontjából nyomós érvek 
emelkednek, amelyeket sem statisztikával, sem szép-
szóval eloszlatni nem lehet. A halottégetés mellett a 
hullán elkövetett bűncselekmények nyomai teljesen 
eltűnnek, oi'vosilag többé meg nem állapíthatók. 

A halottégetők azon ellenvetése, hogy fölötte 
csekély azon exhumálások száma, amelyek bűn-
tények utólagos megállapítása céljából történnek, 
csak a jelenre szól ; de mi történhetik majd, ha köz-
tudomásúvá lesz, hogy az elégetés minden bűnnyo-
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mot megsemmisít? Jáger Marik bűntetteit utólag 
hogy lehet majd kimutatni? Ennek csak erélyes 
rendszabályok vehetnék elejét. így orvosi bizonyít-
vánnyal lenne igazolandó, hogy az, aki tetemét elé-
gettetni akarja, halálát megelőzőleg tényleg beteg 
volt, orvos kezelte, s bog}' halála természetes halál 
volt. Úgyszintén igazolandó lenne, írással vagy ta-
nukkal, hogy az elégetés valóban az illető végaka-
rata volt. Minden egyes tetem elégetése orvosi, va-
lamint rendőri vizsgálat és intézkedés tárgyát ké-
pezné. Ahol a legkisebb gyanú is felmerül, a holt-
tetem a hozzátartozók költségére orvosrendőrileg 
lenne boncolandó. Legcélravezetőbb lenne az elége-
tés előtti kötelező orvosrendőri boncolás. Mert amint 
igaz, hogy inkább meneküljön száz bűnös, mint sem-
hogy egy ártatlan is szenvedjen; ép úgy igaznak 
kell hogy elfogadjuk azt, hogy inkább boneoltassék 
szükségtelenül ezer és ezer holttetem, semhogy egy 
boncolás mellőzése miatt ártatlan ember kerüljön 
gyanúba és abban megmaradjon. 

Magától értődik azonban, hogy miután a ha-
lottégetésből a köznek semmi haszna nincsen, hanem 
az csupán egyéni magánérdeket szolgál, behozatalá-
ból a köznek kárt szenvednie nem szabad, vagyis a 
krematóriumok és kolumbáriumok felállítása és 
üzemben tartása nem történhetik az adózó polgárok 
terhére, közpénzekből, viseljék a költségeket az ér-
dekeltek. A viszonosság e szempontban kölcsönös. 
Amint sem az államnak, sem az egyeseknek nincs 
joga követelni, hogy aki tetemét elégettetni akarja, 
azt külföldre vitesse; úgy viszont joggal mondhatja 
az állam, hogy akinek ilyen különleges, az általános 
szokástól eltérő, inkább különcködés számba menő 
kívánalmai vannak, költségeit kiki a saját zsebéből 
viselje. Annál könnyebben tehetik ezt, mert hiszen 
folyton hangoztatják, hogy az elégetés megtakarítás 
számba megy a földbe való temetéssel szemben. 

* 

Az előadottakban a halottégetés kérdését a maga 
teljes valójában, minden elfogultságtól menten tár-
tam föl. 

Amint egyénileg méltánylom s megértem azt, 
hogy lehetnek egyesek, akiket a halottégetési moz-
galom magával ragadott; viszont nem tartom mél-
tányosnak, hogy egy tisztán csak egyéni érdekeket 
szolgáló eszmét feltolnak, felkínálnak, üdvözítő, 
közcélokat szolgáló eszmének hirdetnek, mely pedig 
a francia forradalom óta, ahol csak felmerült, tisz-
tára az egyházak bosszantását célozta. 

Se a történelmi jogosultság, se ethika, se köz-
egészség, se kultura, se haladás valódi igénye nem 
támogatja, hanem csupa jelszavak, melyeknek értékét 
fönnebb kifejtettem. Meg vagyok győződve, hogy ha 
az egyház állna elő a halottégetés gondolatával, a 
mostani korifeusok lennének az elsők, akik a ter-
mészet útmutatására utalva, a földbe való temetke-

zés mellett apostolkodnának. Ezért van az a sok 
hű-hó semmiért. Katona József dr. 

B r u x e l l e s . Katholikus kormánypárt — van Belgium Egyházi 
közügyeinek az élén már évtizedek óta. Ezt tudja az . . , 
egész világ. De azt is tudja mindenki, hogy a katholikus V l 

kormánypárt Belgiumban nem semmittevéssel tölti az krónika. 
időt, hanem hat, alkot és gyarapít szakadatlanul s min-
den támadást, mely arra irányul, hogy a legazdálko-
dott bourgeois-liberalizmus és a világ meghódítására 
vállalkozott nagyszájú szociáldemokrácia szövetsége ki-
ragadja a hithű katholikusok kezéből a kormánygyeplőt, 
fensőbbséges erejével állhatatosan visszaver. 

Legújabban például az ország hadi készületlenségét 
vetette az engesztelhetetlen ellenzék a Broqueville-kor-
mány szemére. Egyik ellenzéki képviselő a másik után 
kelt fel és vetett fogásosabbnál-fogásosabb hálót a katho-
likus minisztérium tagjainak lábai télé. De a katholikus 
minisztérium tagjai résen voltak. Hellebaut hadügymi-
niszter, Renkin gyarmatügyi miniszter és Broqueville 
kabinetelnök, egymásután diadalmasan verték vissza az 
ellenzék támadásait s megállapították, hogy felszerelés-
ben és szellemben Belgium hadserege semmi kívánni 
valót sem hagy fenn. Különösen a miniszterelnök szavai, 
amelyekkel a vitát bezárta, tettek az egész országra nagy 
hatást. 

Hasonló kudarc élte az ellenzéket egy másik ügy-
ben. Yandervaide szabadelvű pártvezér megtámadta a 
jezsuitákat, hogy Congo államban visszaéléseket követ-
nek el. Rögtön résen volt Renkin gyarmatügyi minisz-
ter és sorba leterítette a vadabbnál-vadabb vádaskodá-
sokat és rágalmakat úgy, hogy a támadó ellenzék itt is 
fűbe volt kénytelen harapni. 

Soha a katholikus párt egységesebb nem volt, mint 
jelenleg. Egységes, mert igazsága van ; egységes, mert 
tetterő dolgozik benne ; egységes, mert az önösségnek 
és önzésnek minden kicsinyes herce-hurcája ki van 
zárva belőle ; egységes, mert egységes nevelésben része-
sült a lövveni katholikus egyetemen. 

* 

Lille. A legéletrevalóbb katholicizmus — Franciaor-
szágban kétségkívül az, mely a Belgiummal határos flan-
driai du Nord et du Pas de-Calais départementokban 
virágzik s mely Lilleben emelt és tart fenn magának 
katholikus tudomány-egyetemet, melyen a jelen iskolai 
év megnyitása épp összeesett a két département kalho-
likusainak ezidei nagygyűlésével (assemblée générale). 

A lillei kath. egyelem évnyitó ünnepélyéről a kö-
vetkező leirás érkezett a helyszínéről : 

Igazán szép látvány volt a püspökök és a profesz-
szorok díszruhás felvonulása, melyet száz és száz virág-
zásban tündöklő ifjú kisért, hogy valamennyien meg-
fürösszék lelküket a szellem és ékesszólás páratlan hul-
lámverésében. 

Elsőnek" a rektormagnitikus jutott szóhoz.Kijelentette, 
hogy ennek az egyetemnek megnyitó ünnepe korántsem 
eltérést jelent a nagygyűlés programmjától. Söt nagyon 
is beletartozik a kongresszusi programmba. Miért ? Mert 
a katholikus tudománykarok tudósai készítik a fegyve-
reket az istentelenség ellen, ők nevelik a keresztény éle-
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tet. A történelemmel kezében kimutatja, hogy mik a 
katholikus tudomány-egyetemek a népeket és nemzeteket 
sorvasztó tévedések ellen. Nem ok nélkül alapított XIII. 
Leo Lilleben tanszéket és X. Pius nem szűnik meg sza-
kadatlanul érdeklődni a lillei kath. egyetem fejlődése 
és munkája iránt. Lehet-e képzelni igazi katholikust, 
aki a tudomány-egyetem ügye iránt nem érdeklődnék?1 

Itt nevelődik az ifjúság a haza és az egyház védelmére. 
(És itt következik azután a mázsás nagy igazság.) «La 
Belgique actuelle est l'oeuvre de Louwain». Belgium, 
amint ma él és virágzik, a löweni kath. egyetem alko-
tása. Ezt egyfelől büszkén halljuk elismerni, másfelől 
keserűséggel halljuk emlegetni, aszerint, amint az ille-
tők hivei-e a kath. egyháznak, vagy ellenségei. 

Hanem arra, hogy Louwain ezt az eredményt fel-
mutathassa, ahhoz 40 évi munka kellett; amitől Lille 
még igen messze van. És a belgák nemcsak rokonszen-
vükkel és pénzükkel bátorítják Louwaint, hanem gyer-
mekeik rajaival be is népesítik. 

Hogyha a mi francia katholikusaink kötelességei-
ket felfognák, a mi kath. tudománykarainkon ezer és 
sok ezer ifj ú. nevelődnék. Igaz, hogy hallgatóink száma 
évről-évre növekedik; Franciaország minden része 
küldi őket ; de mindez még elégségesnek sem elég. 

A lillei katholkus egyetem legfőbb óhajtása, hogy 
a tanuló ifjúság száma sok ezerre emelkedjék, leg-
alább úgy mint Belgiumban, vagy még többre, mert 
hiszen Franciaország hétszer akkora, mint Belgium. 

A rektori beszéd után a dékánok jelentései követ-
keztek, s utánuk Lecigne kanonok-professzor varázsos 
szép alkalmi költeménye. 

Az ülést a védő püspöki kar köréből mgr Dela-
maire zárta be elismerést és buzdítást szétárasztó lelkes 
záró-beszédével. 

* 

R ó m a . Az örmény katholikus püspöki zsinat búcsu-
záson a pápánál. Most volt első esete annak, hogy egy 
keleti egyház Rómában tartotta zsinatját. Pápa előtt sem 
jelent még meg keleti püspökökből népesebb és tömö-
rebb csoport, mint most december 14-én, az örmény 
katholikus püspököknek adott audiencia alkalmából. 

A pápa a trónteremben fogadta a főm Terzian 
pátriárkával élén megjelent örmény katholikus püspöki 
kart. A püspökök kíséretében megjelentek tanácsosaik s 
hittudósaik is, kik a zsinati atyákat munkájukban tá-
mogatták. Háttérben a római örmény kollégium növen-
dékei állottak, számra nézve vagy nyolcvanan. Csatla-
koztak hozzájuk a Propaganda intézetében tanuló ör-
mény növendékek. 

Mikor a pápa trónján helyet foglalt, Terzian 
patriarka olasz nyelven üdvözölte a Szentatyát. Annak 
a sántának esetén kezdte, kit a Jánossal arra menő 
Péter apostol a jeruzsálemi templom ajtajában «Kelj fel 
és járj» szavával csodálatosan meggyógyított. Mint szent 
Péter, mondá a patriarka, te is szentséges atyánk jósá-
gos pillantást vetettél a mi örmény nemzetünkre — ki-
tártad felénk karodat — és most neked köszönheljük, 
hogy a mi egyházunk szilárd alapokon szervezetét meg-

1 Lehet ! Mutatja Magyarország. Itt keletkezni sem bir kath. 
tudomány-egyetem iránt — crdeklödcs. De ám, vájjon «igazi -e az 
ilyen katholicizmus ? 

erősíthette. A pápa védelme alatt lefolyt zsinat hatá-
rozatai még szorosabbra fogják fűzni a kapcsokat, me-
lyek az örmény katholikusokat szent Péter utódjához, 
Jézus Krisztus helytartójához csatolják. «Valóban — 
mondá felkiáltva Terzian patriárka — testvéreidnek 
megerősítése a hitben a te tiszted, szentséges atya : te 
vagy a kinyilatkoztatott igazságok őre, te vagy a tanok 
ügyében döntő biró. Mi dicsőségünknek tartjuk tanítói 
hatóságodnak tévmentességét hangosan hirdetni. Hanem 
most útra fogunk kelni, így folytatá a patriárka. Hogy 
mi fog velünk történni, azt csak Isten tudja. Zaklatások, 
söt talán bilincsek várnak reánk.» 

Es itt emlékeztetett a patriárka az Apostolok Csele-
kedeteiből szent Pál apostolnak arra a nyilatkozatára, 
hol az apostol a jövőjét fenyegető veszedelmekről szól. 
Amint szent Pál, az örmény katholikus püspökök is 
azt mondják: «Sed nihil horum vereor . . . Semmiféle 
veszedelem nem rettenti meg őket. Életemet nem tartom 
becsesebbnek magamnál, föltéve, hogy hivatalomat, 
melyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek 
az evangéliumról, betöltsem». Hogy ebben az eltökélés-
ben megerősödjenek, azért kéri a patriárka testvérei és 
a maga számára a pápa áldását. Tizenkilenc évszázad 
alatt így mentek szét Rómából a hithirdetők ezrei, az 
apostoli szék lábaitól, a világ minden részébe, föllelke-
sítve a pápa szavaitól és áldásától. A pápai áldás át 
fog szálni a nem egyesült testvérekre is, kiket jelenleg 
hitük maradványaiban a hitközöny járványos kórsága 
fenyeget, hogy az egy igaz akolba térjenek vissza. 

X. Pius pápa, ki feszült ligyelemmel hallgatta a 
szép beszédet, válaszában szerencsét kívánt az örmény 
katholikus püspöki karnak a zsinathoz és buzdító, bá-
torító szavakat intézett hozzájuk. Róma, igy szólt, cso-
dálattal bámulta az ő ájtatosságukat, buzgóságukat, 
bölcseségüket. Kívánja, hogy a zsinat bőséges gyümöl-
csöt teremjen az örmény nemzet erkölcsi és anyagi 
javára. Kételkedni afölött lehetetlen, miután a püspö-
kök mindent egyedül Isten dicsőségére tettek. Bármit 
hozzon a jövő, ne féljenek. A papnak egész élele áldo-
zat. Az üldöztetés egyike az egyház ama jellemvonásai-
nak, melyeket a mi Urunk leggyakrabban említett és 
hirdetett. «Ha nem üldöznének bennünket, mondá a 
pápa szórul-szóra, kétségbe kellene esnünk, vájjon igaz 
egyháza vagyunk-e Krisztusnak. Az Úr közölni fogja 
veletek az ő erejét. Egyébiránt az örmény népben ti sok 
jó lélekre fogtok találni, kik titeket apostoli munká-
tokban segíteni fognak. Ellenfeleitek is jelenlétetekben 
szelídek lesznek, mint a bárányok. Én nemcsak remél-
lem, de teljesen biztos vagyok benne, hogy titeket ott-
hon jól fognak fogadni és hogy apostoli fáradozásaitokat 
siker fogja koronázni.» 

Ez az audiencia az ő ünnepélyes jellegével és meg-
ható hangulatával méltó befejezése volt az örmény 
katholikusok nemzeti zsinatának, amely e nemzet tör-
ténetében több oknál fogva korszakot alkotó lesz. 

* 

Páris . Abbé Gay rand halála. Ki volt ez az abbé 
Gayraud? A szeparáció nyomorúságaiba jutott francia 
papságnak egyik specialitása. Jól mondta minap valaki, 
hogy a francia papság a nagy forradalom és Napoleon 
igájának megszűnése után azt az óriási hibát követte 
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el, hogy a fórumot, a politikát teljesen átengedte a hi-
tellenségnek, az egyház ellenségeinek, maga pedig vissza-
vonult a sekrestyébe zsolozsmázni. Elégnek tartotta a 
francia papság, ha egy-egy kiváló papot, nagy szónokot és 
debattert állit be a törvényhozó testületbe, hogy az ott 
időről-időre fényesen hallassa a keresztény civilizáció 
szózatát. S ezzel punctum. A francia papság azt hitte, 
hogy avval, hogy a francia kamarában ott ült Lacor-
daire, Dupanloup, Freppel, D'Hulst és ennek utódja 
abbé Gayraud, s ezek néhány alkalomkor fényes ékes-
szólásukkal szégyenbe kergették a francia hitetlenséget, 
azt hitték, hogy ezzel megmentették az országot s biz-
tosították az egyház számára a napoleoni konkordátum-
ban kikötött pénzbeli ellátást, az ú. n. kultusz-budgelet. 
Bevehetetlen katholikus Centrum beállítására a tör-
vényhozó testületbe a francia papság komolyan nem 
gondolt soha. Meg is itta a levét gondatlan gondtalan-
ságának. 

Tehát abbé Gayraud egyike volt a francia papság 
ama díszeinek, kik a francia kamarában a keresztény 
vallás, a katholicizmus apologiáját képviselték. Képvi-
selték fényesen, de minden gyakorlati siker nélkül. Erről 
az utóbbiról ők nem tehettek. Maguk is áldozatai vol-
tak a francia papság politikai téren való tétlenségének 
és tehetetlenségének. De azért érdemük nagy és elévül-
hetetlen. Tettek, amit tehettek. 

Abbé Gayraud született Lavilban, (Tarn et Ga-
ronne départementban), 1856-ban. Tehát csak 55 évet 
élt. Nagy tehetségekkel tünt ki s azokat a dömés rend 
szolgálatába bocsátotta. 1884-től kezdődőleg bölcseletet 
és hittudományt tanított a toulousei kath. egyetemen. 
Kilenc évet töltött ebben az állásban. Az alatt kiváló 
nagy szónoki kvalitásai (éloquence essentiellement claire 
et solide) messze földön híressé tették őt. Kívánatossá 
lett, hogy a közéletben szerepeljen. E célból XIII. Leo 
pápától engedelmet kapott, hogy világi papsorba lépjen 
és mint publicista gyümölcsöztesse élő szóval és tollal 
nagy tehetségeit és készültségét. 

Időközben D'Hulst halálával megüresült a bresti 
kerület. Abbé Gayraud-t választották utódjává. Helyét 
elődjeihez méltóképen, fényesen töltötte be. 

Abbé Gayraud, ki a modernizmus ellen is diadal-
masan forgatta a tollat, már több mint egy év óla gyön-
gélkedett. Utolsó perceiben X. Pius pápa apostoli áldá-
sában részesítette. Halála érzékeny veszteség Francia-
országban a hitéletre, a tudományra és — a politikai 
közéletre. —y—la. 

A szen t t éava tás . Irta Huszár Elemér. Budapest, 
1911. 54. 1. 

A vallás l é l ek t ana . Irta Wiedermann Károly dr. 
1911. 82 1. 

A negyedik és ötödik füzet a hitvédelmiek közül. 
Miután az első hármat bemutattuk már, az utóbbi kettő-
ről kell még szólanunk. 

Huszár müve helyes kis dolgozat. Nemcsak hogy 
egy, a katholikusok elölt ép úgy, mint a másvallásúak 
előtt kevésbbé ismert kérdést világít meg; hanem teszi 
ezt — a füzetek céljához képest — a nagyközönség 
olvasási igényeihez mérten. Mennyi támadásnak volt, sőt 
van még ma is a protestánsok részéről kitéve a szentek, 

az ereklyék s a képek tisztelete! Ez a füzet ebben a 
delikát, mert a protestánsok által hihetetlenül eltorzított 
kérdésben kellő tájékoztatást nyújt mindenkinek s átol-
vasása után nem hiszem, hogy valakinek még eszébe 
juthatna a katholikusok eljárásában bálványozást látni. 

A szenttéavalás folyamata, a mű legnagyobb része, 
részletesen beszéli el a legtöbb ember előtt ismeretlen 
eljárás minden mozzanatát, amely nemcsak a józan 
észnek s a vallás komolyságának megfelel, de egyúttal 
nyilvánvalóvá teszi, mily nehéz a kath. egyházban szentté 
nyilváníttatni. Óriási bizonyítási apparátus útján törté-
nik ez s legkevésbbé sem elhamarkodva. Mennyivel köny-
nyebb a polgári társadalomban «nagv» névre szert tenni ! 

Wiedermann dr. füzete meg ma határozottan égető 
szükséget pólol. Csendesen, nyugodtan indul, eleinte 
szinte régies a hangja ; de hovatovább belehatol a val-
lás problémájába, lélektani elemzésébe, mindig moder-
nebb és lendületesebb lesz, míg elérkezik napjaink főtéve-
désére, a közénk importált s intelligenciánk látókörét 
zavaró: érzelemvallásra (29. 1.) s azután mindvégig (Val-
lásos tapasztalat, vallásos átélés ; Másodlagos vallási 
ítéletek; A vallás és a tudatalatti) ezt fejtegeti, minden 
intelligens emberre érthető — s kiemelem : meggyőző — 
módon, amit nálunk ma fejtegetni fölölte szükséges, ne-
hogy végre azt is elfelejtsük : mi a vallás ? 

Megjelöli a vallásban az értelmi, az akarati s az 
érzelmi elemnek az őt megillető helyét s a sokak elméjé-
ben megbillent egyensúlyt ismét helyreállítja. Csodálato-
sak ugyanis az impresszionisták tévedései a vallásról, a 
vallás fogalmáról. Pedig az agnoszticizmus, a titkos pan-
theizmus már sorainkban is kezd pusztítani; szinte 
észrevétlenül terjed, és pedig — a jámborság álarca alatt. 

Wiedermann művében a józan ész szólal meg a 
saját jogai mellett s nem engedi a vallás fogalmát ki-
forgatni való jelenségéből és azt holmi megtévesztő 
álmiszticizmussal fölcserél tetni. 

Nagyon ajánljuk ezt a füzetet minden komoly em-
bernek. d. 

* 

Az a l k o h o l k é r d é s m a i á l lásáról . Irta Stein Fü-
löp dr. A társadalmi muzeum kiadványa. Ara 1 korona. 
1910. 73 oldal. 

Az alkoholkérdés egyre szélesebb rétegekben kezdi 
érdekelni a gondolkozó világot. Söt az ez évi katholikus 
nagygyűlésünknek jelentékeny rész jutott ezen thémával 
való foglalkozásra. Az antialkoholista és a szociális szak-
osztály gyűlésén egyaránt ezt az eszmét hányták, vetet-
ték az előadók és felszólalók. Nincs széles c világon 
ember, aki be nem ismerné a baj nagyságát, szomorú 
következményeit. És aki alaposan akarja gyógyítani a 
bajt, az az abstinentia mellett foglal állást. 

A jelen könyv szerzője, miután kimutatja a baj 
nagyságát, az abstinentia előmozdítására két módot jelöl 
meg : a lokálopciót és a teljes tilalmi rendszert. 

Lássuk mindkettőt közelebbről. 
A lokálopció nem magyar találmány. Sajnos ! Ame-

rikában jöttek először árra a gondolatra, hogy az állam 
adjon jogot egyes községeknek arra, hogy az alkohol-
elárusítást beszüntessék vagy korlátozzák. Megszavaz-
tatják a község minden 24 éves lakóját, még a nőket is. 
S ha a többség a tilalom mellett van, úgy 5 évig min-
den korcsma, kimérő szünetel. A lokálopció Amerikából 
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Európába is átjött és Norvégiában nyerte legtökéletesebb 
kifejlődését. Norvégiában az elárusitást egyes társaságok 
végzik, a samlágok, a legszigorúbb ellenőrzés mellett. 
A társaság befektetett tőkéjének 5%-át kapja, 65% az 
államé, 15% a községé, 20% a kulturális egyleteké. Az 
elárusitás (pálinka, bor, sör) reggeli 8 órától este 10-ig 
tart. Szombaton délután 1 órakor zárás hétfő reggel 8 óráig. 

Ez a rendszer Ausztrália, Újseeland, Újdélvales, 
Queensland, Victoria, Uj-Quinea, Fokföld stb. helyein 
meg van honosítva. 

Norvégiának emiatt kemény harcot kellett vívnia, 
nein annyira a saját országának alkoholtőkéivel, mint 
inkább a francia tőkével, mely a tilalom miatt azzal 
fenyegetödzött, hogy pénzpiacát elzárja a norvégek elől, 
ha a borra, konyakra kimondják a tilalmat. Az alkohol 
elleni küzdelem leghatalmasabb eszköze a prohibitió — 
a teljes tilalom. Itt is Amerikáé az érdem. Maine államé 
a dicsőség, mely behozta a tilalmat 1846-ban és azóta 
számos állam elfogadta. Az abstinens államok lakói gaz-
dagodnak, a bűntények ritkák, a szegénység fogyóban van. 
Mellőzöm a nagyon tanulságos statisztikát, hisz könnyű 
elképzelni az áldott állapot következményeit. Európában 
Finnország fogadta el először a tilalmat, de a cár nem 
hagyta jóvá. A társadalmi tevékenység terére lépett a 
mozgalom s az abstinensek száma rohamosan nő. 

Az alkohollilalom egyedül Dániához tartozó Izlan-
don van meghonosítva az európai államok között. 

A sikerek, melyek az alkoholellenes mozgalmat 
előbbre vitték, az abstinens társaságoknak tudhatók be. 
A God Templar, a Fehér kereszt-egylet egyaránt vete-
kednek, agitálnak a nagy cél érdekében. 

Maguk a pártok pl. a finn szociáldemokrata párt, 
a finn nemzeti párt programmjába vette az alkohol 
elleni végsőig menő harcot. Nem csoda, ha a finn mun-
kások sztrájkja idején minden kimérő zárva volt, nem 
csoda, ha egyetlen egy részeg ember sem zavarta meg 
a rendet a sztrájk ideje alatt. 

Valóban nekünk szokatlan lenne, mit a göteborgi 
abstinensek produkáltak ez év (1911.) nyarán. Ábel fő-
mérnök barátom beszéli, hogy mikor a jelzett időben 
Göteborgban járt, az alig 40.000 lakost számláló város 
piacán hatalmas, feketébe öltözött körmenetet látott fel-
vonulni. A felvonulásban intelligensnek látszó férfiak 
és nők részt vettek. Kérdezte a kocsist, miféle tüntetés 
ez? Azt felelte, a felvonuló szocialisták hangos tiltako-
zása az alkohol elárusítása ellen. Ha jelző táblák, oly-
kor kitörő kiáltás nem jelzik a mozgalom célját, azt hitte 
volna az ember, fejezte be a főmérnök előadását, hogy 
nagy temetés vonul végig a városon a temető felé. 

Igen, a skandináv népek temetik az alkoholt. Ná-
lunk meg az alkohol temet ezreket, vagyonokat, éleiet, 
becsületet. íme a mi negativ képünk! 

De mégis ! Nálunk is már megmozdul a társadalom. 
Hol itt, hol ott követeli a vasárnapi korcsmazárást — 
bár kevés sikerrel, mert a miniszter feloldja a megyék 
határozatait. Olvasunk üdvös megyei, miniszteri rende-
leteket, melyek az ifjúságot eltiltják a korcsmától, de 
ez is csak papiron van meg, nincs aki végrehajtsa. 

Mindez csak erőlködés. «Ut aliquid facere videantur». 
A radikális gyógyszert megtalálta az amerikai Maine 
állam a prohibicióban. Bárcsak mi is követnők. 

Csepela Lajos dr. 

Katii, közé le tünknek gyásza van, oly nagy gyásza, 
a m i n ő Cziráky J á n o s gróí ha lá la óta n e m érte magyar 
egyházunkat . Meghalt az ez idő szer int va ló leg-
nagyobb magyar kath. f ér f iú : Zichy Nándor gróf . 
N e m ha lhat m e g m a köz lünk senk i , ak iért a dolgozó 
és küzdő k a t h o l i c i z m u s gyásza egyetemesebb , mé lyebb 
s ősz intébb l ehe lne , m i n t az ő ha lá la fölött. A köz-
tudat b e n n e t isztelte a l e g m u n k á s a b b é s l eg lángo lóbb 
kathol ikus! — m i n d v é g i g ! Isten l egyen örök jutalma. 
A «Religio» szerény c iprus - lombja sz intén hadd leng-
jen s írj* fölött: utolsó é v e i b e n munkatársa volt. Ta-
n u l s á g o s é le tére még vissza kell t érnünk . 

W . Bazin. Rendben van? 
K. Budapest. Báróczi Sándor, Bessenyei franciás isko-

lájának tagja, kit Ízléses prózájáért Kazinczy is mesterének 
vallott, «Erkölcsi meséi»-ben hangoztatja tanulságul: Ugy 
élj, hogy boldog légy s másokat is boldogíts ! Az újév kü-
szöbén az ön s mások jó kívánataira ez legyen az én vála-
szom is. 

Olvasóinkhoz ! 
Keskeny életünk határa, tűnnek annak napjai. 

Ismét egy évnek végére értünk; örömeivel és bána-
tával a múlté lett, mi azonban maradtunk s ismét 
egy új esztendőnek problémái előtt állunk. Küzdel-
mes lesz ez is, annyi bizonyos; mert küzdés az élet, 
a nyugalom a sírnak birodalma. Ne is kérdezzük: 
mi körül forog majd küzdelmünk; hanem Istenben 
bízva, új munkára, új alkotásokra készüljünk. Azaz 
ne annyira új alkotásokra, mint inkább a meglevő 
intézményeink erősítésére. 

Ehhez több szeretetre, több egyetértésre s az 
erők szorosabb összetartására van szükségünk. Csak 
a fegyelmezett sereg jó hadsereg; csak önzetlen em-
berek mozdítják elő a közügyeket. 

A megerősödésre váró intézményeink egyik leg-
főbbike: a sajtó. A magyar kath. sajtó gyenge, lát-
hatja mindenki. Még nem versenyképes szellemi erő, 
ezért vagyunk aztán gyengék minden téren. Karolja 
föl ezt szeretettel mindenki, mint saját legfőbb ér-
dekét; áldozzon rá ; támadjanak terjesztő apostolai! 

Eh ha jövőre ilyenkor legalább csak ezzel az egy 
sikerrel dicsekedhetnénk. Férfiak, testvérek, tehát 
neki az áldozatos munkának! 

TARTALOM : A csoda hajdan és most. Dudektöl. — 
Az első nyitrai koadjutor-püspök kinevezése és beikta-
tása. Cserenyey István dr.-tól. — A kedély szerepe az 
ember erkölcsi életében. V. (Vége.) Tóth Kálmán dr.-
tól. — A halottégetés. (Honnan a sok hű-hó semmiért?) 
IV. (Vége.) Katona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y — /a-tól. — Irodalom. Huszár és Wiedermann hit-
védelmi füzetei, d.-től. — Stein: Az alkoholkérdés mai ál-
lásáról. Csepela Lajos dr.-tól.—Olvasóinkhoz !—Telefon. 

Laptulajdonos és k iadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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